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A rovarászát mint sport. '^

Irta: Dr. Horváth Géza.

.Napjainkban a sportolás korszakát éljük. A modern emb'"

most mindenütt és mindenbl sportot z. Rohamosan elterjedtek

és buzgó hivekre találtak a sport különféle nemei hazánkban is.

A dolog természetébl és a magyar temperamentumból folyik,

hogy nálunk leginkább azok a sportok divatosak és népszerek,

a melyek lehetleg sok zajjal, hhóval, vetélkedéssel és hival-

kodással vannak összekötve. Ellenben azok a sportok, melyeket

csak csendes elvonultságban magunkba szállva és csupán a saját

magunk gyönyörségére szokás gyakorolni, azok már nem igen

tudtak nálunk tért hódítani. Ilyenek péld. a horgászat, a növény-

gyjtés vagy akár — rovarászát.

.,A rovarászát? Hogyan? Hát sport tárgya lehet-e vájjon a

rovargyjtés is?" — fogja bizonyára nem egy olvasónk csodálkozva

kérdezni. A legtöbben alkalmasint úgv vélekednek, hogy a rova-

rászát csak a bogarak és lepkék után való szaladgálásból áll és

csak gyermekeknek való játék, de nem komoly embereknek való

foglalkozás. Vagy legfeljebb azt hiszik hogy ha már felntt em-

berek adják reá a fejket, akkor azok csak szorosabb értelemben

vett szaktudósok lehetnek, a kik tudományos szempontból szak-

szeren tanulmányozzák a rovarokat.

Pedig ez nem áll. A két szélsség, a gyermekjáték és a tu-

ij Mutatvány „Az Állatvilág" czimú folyóirat 1908. évfolyamának 2.

számából.

Rovartani Lapok XV. 5 és 6. 0908. VI. 25)
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dományos foglalkozás között van még egy széles középút, és ez

az, a melyen a rovarászát mint sport foglal helyet.

Nyugat-Európában, a honnan a különféle sportok divatja

hozzánk került, si:ámos olyan fehitt férfi, st nö is van, a ki

nagy kedvvel foglalkozik rovargyjtéssel. Teszi ezt a saját szóra-

kozására és gyönyörségére, a nélkül, hogy tudós számba akarna

menni. Ámbár nem ritkán megesik, hogy ilyen egyszer mked-
vel, ha különben van benne tehetség és hajlam, idvel egészen

derék szakemberré növi ki magát,

Atalánosan ismert és elfogadott igazság, hogy a test er-

sítésére s az életenergia fokozására a szabadban való mozgás

szükséges. A nálunk divatos sportok közül aránylag még legjob-

ban megfelel e ezélnak a turistaság. De mennyivel élvezetesebbé

és mulatságosabbá válik a turistaság, ha kirándulásainkon nem-

csak a bejárt kilóméterek számát, nemcsak a megmászott hegy-

csúcsok tengerszinfeletti magasságát tartjuk számon, hanem a

minden lépten-nyomon utunkba akadó természeti tárgyakat, álla-

tokat, növényeket, kzeteket stb. is megfigyeljük. A puszta meg-

figyelés azonban múlékony, emléke csak ideig-óráig marad meg:

de állandóan m.egrizhetjük és még évek múlva is újra felidéz-

hetjük a kellemes emlékeket, ha a kirándulásaink alkalmával lá-

tott és megfigyelt tárgyakat — a mennyire tehetjük — magunk-

kal visszük, alkalmas módon konzerváljuk, egy szóval magunk-

nak bellük gyjteményt csinálunk.

Azok között a természeti tárgyak között, a melyekkel a

szabadban talákozunk. a legvonzóbbak és legérdekesebbek bizo-

nyára az állatvilág képviseli. Az állati élet és csodás jelenségei

mindenkor nagy mértékben lekötötték a gondolkozó ember érdek-

ldését. Nincs oly állatcsoport, mely a vele való foglalkozást meg
ne érdemelné; mindamellett azt hiszem, hogy a mkedvel a

legtöbb élvezetet mégis csak a rovarászatban fogja feltalálhatni.

A rovarászát nem igényel sem sok költséget, sem sok el-

zetes szakismeretet

Valamennyi állatcsoport között a legszámosabbak a rovarok.

Tartózkodásuk, életmódjuk, szokásaik oly változatosak, hogy a

rovargyüjt minduntalalan új megfigyelésekre, új meglepetésekre

lehet elkészülve. A különféle gyjtési módok és fortélyok a szó-

rakozásnak kiapadhatatlan forrásai, melyekbl mindig több és

több élvezetet meríthet. Kora tavasztól kés szig szabadon va-
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dászhat erdön-mezn (még vadászjegyet sem keU váltania) és

biztos lehet benne, hogy soha sem fog üres kézzel hazatérni.

Ha ideje, egészsége vagy kora a fárasztó túrákat nem en-

gedik meg, akkor kisebb kirándulásokkal is beérheti. A kisebb

kirándulások is mindig élvezetesek és érdekesek; érdekesek még
akkor is, ha a gyjt ugyauazon a vidéken egy és ugyanazt a

helyet kisebb-nagyobb idközökben ismételve keresi fel. Mert

egy-egy helynek a rovarvilága az évszakok elöhaladtával úgy-

szólván hétrl-hétre folyvást változik; némely fajok eltnnek és

mások jelennek meg helyettük az élet színpadán.

St még akkor sem csappanhat meg a rovarász érdekldése

ha éveken keresztül csak bizonyos kisebb területre, péld. csak

egy-két község határára volna kénytelen szorítkozni és jóformán

mindig csak ugyanazokon a helyeken kellene vadásznia. Még
ennek is megvan a maga élvezetes oldala. Ha a gyjt jól is-

meri már vndá?zterületének minden zegét-zi'igát, akkor mindig

tudja, hogy hol és mikor találhat meg bizonyos rovarfajokat

akkor minden kiránduláson mindenütt régi ismerseivel találkozik

és évrl-évre élvezi a viszontlátás örömeit.

A mi rovarvilágunk egyébiránt oly gazdag, mondhatnám
majdnem kimeríthetetlen, hogy alig van oly rovarászati kirán-

dulás, a melyen a szemes és ügyes gyjt legalább egy-két,

addig ott még nem észlelt fnjt ne ejtene zsákmányul.

Es mekkora örömöt okoz aztán valami új vagy ritka rovar-

nak a megtalálása ! A kinek még nem volt benne része, az nem
iá igen fogja ezt megérteni. Némi fogalmat adh-^tnak azonban

talán róla egy szellemes franczia rovarász. Charles Nodier kö-

vetkez szavai ; ..Kéjes gyönyörségtl reszketek még most is,

ha eszembe jut az a jelent, a mikor életemben az els aranyos

futiinkát {Carabus auronitens) megpillantottam, a mely egy vén

tölgyfa kidlt törzsének nyirkos árnyékákan volt meghúzódva

és úgy tündökölt ott, mintha a Nagy- Mogul boglárjából kiesett

kérbunkuluskö lett volna. Jól emlékszem, hogy egy pillanatra

egészen meg voltam bvölve ragyogásától és kezem úgy reszke-

tett a felindulástól, hogy többször kellett felé nyúlnom, a míg

végre valósággal megfogtam. Mil3^en boldogok a gyermekek, és

miiyen sajnálatraméltóak a felnttek, ha nem maradt elég böl--

cseségk arra, hogy ismét gyermekekké tudjanak válni!"

De magával a gyjtéssel még nincsenek kimerítve a rova-

rászát örömei. A hazahozott zsái mány kikészítése preparálása
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ismét új szórakozást nyújt. A ki pedig lepkészettel foglalkozik,

annak a gyjtött hernyók felnevelése, etetése és gondozása szol-

gál kellemes idtöltésül. St még a hideg téli hónapokban is, a

mikor mindent hó és jég borít s a természet téli álmát aluszsza,

folyvást foglalkozhatik és szórakozhatik a rovarász, a meleg

szobában elveszi gyjteményét; rendezgeti, meghatározza és

helyére beosztja az egész éven át szerzett zsákmányt, miközben

minden egyes rovar visszaidézi emlékébe a szabadban töltött

vidám órákat.

A rovarászát oly egészséges sport, mely a testet és lelket

egyaránt felüdíti. Kellemesen szórakoztat, megóv az unalom ellen,

felvidítja a kedélyt és megvigasztal bánatunkban. Tudok nem

egy esetet, hogy olyanok, a kiket az életben a sors súlyosan

meglátogatott, egyedül csak a rovarászatban találtak enyhülést

és vigasztalást.

A ki egyszer a rovarászatot megkedvelte, az többé nem

igen hagyja abba, hanem életfogytáig hive marad. Egyik legjele-

sebb hazai rovarászunk, az 1870-ben 72 éves korában elhunyt

Frivaldszky Imrének életrajzában olvassuk a következ jellemz

sorokat: „Midn a legtöbb emberekben a szenvedélyek elbbre

haladt korban lassan elnémulnak, Frivaldszky Imre azon szenve-

délye, melylyel a természet és a természeti tárgyak iránt vi-

seltetet, élete fogytáig ugyanazon erben megmaradt és ugyan-

azon élvezetet nyújtotta, mint ifjú korában. Egyik korán elhunyt

veje, Bárczy Károly, elttem e szavakat mondta ipjáról, Fri-

valdszky Imrérl: Nem ismerek szerencsésebb embert az ipámnál

még most is ugyanazon szenvedélylyel fürkész és búvárkodik,

ugyan azon szeretettel viseltetik a természet kedvencz tárgya

iránt, mint azt csak egy 24 éves fiatal ember teheti". (Dr

Nendtvieh Károly: Frivaldszky Imre életrajza. Pest, 1872.)

Melegen óhajtom, hogy a rovarászát, mint sport, hazánkban

minél több kedvelre találjon. Talá'i akad olvasóink között is

egyik-másik, a ki kedvet fog hozzá kapni. Elre biztosíthatom,

hogy nem fogja megbánni és hogy a legrövidebb id alatt meg

fog gyzdni róla, hogy milyen igaz a franczia rovartani társu-

latnak ismeretes jelmondata; Natura maximé marinda in minimis.



Kecskemét környékének szitaköt-faunája.

Irta Bodócs István.

Különös jelenség, hogy a törzsökös magyarság gyüjtme-

denczéjének, a nagy magyar Alföldnek természeti viszonyai mily

kevéssé ismeretesek az ország egyéb vidékeihez képest. Pedig

az Alföld rovarvilága sokkal érdekesebb és változatosabb, mint-

sem az els pillanatra gondolni lehetne, s kutatása igazán meg-

érdemli a fáradságot. No de reméljük, hogy a „Földrajzi Társa-

ság" kecskeméti vándorgylése az Alföld tüzetesebb kutatásának

felviradó hajnalát jelenti.

Ami magát Petfinek „hirös város"-át, a Duna-Tiszáköz

emez si metropolisát illeti, itt ebben a tekintetben még elég jól

állanak a viszonyok, mert itt egy Biró Lajos és egy Hollós László

nevével találkozunk, kik Kecskemét környékének állat-, illetve nö-

vényvilágát a millenium alkalmával kiadott monographiában meg-

ismertették a világgal

Azóta azonban a rovarvilág rendszeres kutatásával senki-

sem foglalkozott Szakember nem igen jár ezen a tájon, a kecs-

keméti illetékesek pedig elssorban inkább szlsgazdák. Pedig

a város óriási, 200.000 holdnyi határterületén nagyon hálás

dolog lenne, a kutatás, mert hiszen a lepkék, reczés- és álre-

czésszárnyúak rendje még mindig „terra incognita".

A következkben Kecskemét szitaköt-faunáját kivánom is-

mertetni, illetve a faunához adatokat nyújtani. A rendszeres ku-

tatással tudtommal még senki sem foglalkozott, mindössze Biró

Lajosnak köszönünk néhány adatot Kohaut monographiájában.

Ismertetésemhez 4 évi gyjtés szolgál alapul, melynek folyamán

öcséimmel majdnem az egész határterületet átkutattam Nagj^-

Kröstl Félegyházig s a Tisza partjától Fülöpszállásig.

Gyjtésem eredménnyé 27 faj, köztük a Lestes macrostigma,

mely a faunakatalógus szerint „ritka" faj s mindössze két hely-

rl (Budapest és Nagyszeben) ismeretes az egész országban, ho-

lott Kecskeméten a „Szék-tó" körül százával található. Ez is

mutatja, hogy az úgynevezett „ritka" fajok száma a faunaterü-

letek tüzetes átkutatásával nagyon meg fog csappanni.

A fauna általános képét a következkben adom

:

Amikor a tavaszi fuvalom nyomán susogni kezd a megbar-
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imlt nádas, megjelenik gyöngéd termetével az áttelelt Sympycna

fusca. Ez a tavasz hírnöke a szitakötk között, de mire viráger-

dbe borul a „hirs várost" környez 8.000 holdnyi gyümölcsös,

már eltnik s helyette megjelenik a boglárkáktól himes rétek fe-

lett csapongó Libelulla depressa, mely a quadnmactdata-\a\ együtt

egészen a kánikuláig kitart s kiaszott vén példányokban egyes

nstényei még augusztusban is találhatók.

Ezek nem távoznak oly messze a vizektl, mint pl. a Dip-

lax- és Lestes- félék, s azért inkább a határterület nyugati ré-

szében találhatók.

Késbb megjelenik a Libella ccmcellata és hrunnea, mégpe-

dig a Sympgcna fusca fiatal ivadékával egyidben június végén.

Ezentúl a Diplax-ok uralma kezddik. Bármerre járunk is

az „arany kalászoktól ékes rónaság"-on, a pusztai legelk, rétek

a várost környez „szlhegy "-ek között, a forró nyári napsugár-

ban messzirl ragyognak a Diplax- ok szárnyai.

Egyes fajaik nem egyszerre jelennek meg. Idrendben els

a sanguinea július második felében. Azután jön a vulgata aug.

elején, a meridíonalis aug. közepén s a striolata aug. végén.

Ezekkel egyidben a Lestes barbára adja a táj képét. Ez a

kornyék legközönségesebb szitakötje, mely egész nyáron mindig

és mindenütt található.

A vizek körül élénkül a fauna. A nedves rétek fölött egész

légió Mycronympha röpköd, nagyobb tavak körül pedig ragyogó

Calopteryx-e'k úsznak különös lassú repüléssel a forró nyári le-

vegben,

A Tisza melletti vizeknél, s a szikrai nádas tündérrózsái

fölött vadul ezikázik az Aeschna affinis és a mixta, lesve a nád

közt meglapuló nstényeket. Órákon keresztül keringenek ugyan-

azon hely körül anélkül, hogy kifáradnának.

A Tisza partján találjuk a fehértest Flatycnemis-t, a Sze-

kerczéstónál pedig a környék legnagyobb, de egyúttal legritkább

szitakötjét, az Anax Parthenope-t.

Ha ezekhez hozzá számítjuk a kevésbé gyakori Agrionokat

és az Erythromma najas-t, a fauna általános képét ki is merítettük.

A következkben adom a gyjtött fajok jegyzékét a fauna-

katalogus sorrendjét véve alapul.
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I. Fiini. Libellulidae.

Leucorhinia pectoralis Charp. Nem gyakori. Tavasszal repül.

Sympetrum flaveolum Linn. Ez a genus legkevésbé gyakori faja;

vulgatum Linn., striolattim Charp., meridionalc Selys és sangui-

neiim Mull. mindenütt közönséges fajok aug.— szept.

Libelhila quadriniaculatum Linn. a határterület nyugati f^^lé-

\i'2i\ gyakoribb. Ugyanigy az

:

Orthetrum brufmeiim Fonsc. és cancellatum Linn.

11. Fam. Aeshnídae.

Qomphus flavípes Charp. A szikrai nádasban, Alpár körül.

Nem gyakori.

Anax Parthenope Selys. Biigacz, Szekerczéstó. Nem gyakori.

Aeschna coluhercula Harr. Szikra, Mkert, a következvel

:

affinis Lind. Nagyobb vizeknél. Meglehetsen gyakori.

Calopteryx splendens Harr. és virgo L. Nagyobb vizek mellett

Platycnemis pemdpes Pali. Szikrai nádas. Tiszai töltésnél

gyakori.

Micronympha pnmilio Charp. és elegáns Lind. Vizek körül

nagyon közönséges.

Enallagma cyathigerum Charp. Gyakori a következvel.

Coenagrion pulchellum Lind.

Erythromma najas Hans Mkert. Kevésbé gyakori.

Lestes macrostigma Eversm. Kohaiit szerint az egész ország-

ban litka. A Széktó körül azonban nagy mennyiségben található.

Z)rí/as Kirby a következvel: virens Charp. kevésbé gyakori; bar-

barus Fabr. Mindenütt közönséges.

Sympycna fusca. Lind. Közönséges

A íajok száma 27 tehát a hazai szitakötfeléknek majdnem

fele megtalálható a „hirös város" téres sikságain. Ezzel azonban

Kecskemét szitaköt faunája még nincs teljesen kimerítve s re-

mélhetjük, hogy a tüzetesebb kutatás folyamán még elkerül

néhán}' alföldi faj.

Végül hálás köszönettel kell megemlékeznem Mocsáry
Sándor nemz. múzeumi igazgató-r úrról, ki a gyjtött fajok egy

részét revidiálni szíveskedett s igy további kutatásomat nagyban

megkönnyítette.
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Magyarország pillangói.

Irta: A. Aujner Lajos.

XXVl.

4. nem. Pararge/)

Nagyobb pillangók, szárnyuk többé-kevésbé sötét-barna,

világosabb szalagokkal és szemekkel díszített ; az alsó szárny

szegélye kissé hullámos. A szem szrös; a csáp bunkója többnyire

hirtelen megvastagadott ; a tapogató keskeny, végsó íze rövid

;

az els lábak igen vékonyak, a nstényé ersebb. A hernyó orsó-

alakú, rövid gyér szrzettel borított, zöldszínú. A báb fejjel

lefelé függ. A 14 palearktikus faj közül 7 hazánkban is honos.

1. A fels szárny csúcsán egy szem, olykor még 1—2 apró

szem áll-_. _._ _. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
A fels szárny szegélyén 5, az alsó szárnyon 3—6 szem áll 7

2. Az alsó szárny szemei alul egyszerek vagy pontalakúak 3

Az alsö szárny szemei alul ketts sárga keretúek ... ... 5

3. Alul az alsó szárnyon 4—5 sárgás pont áll fekete árnyék-

ban ; az alapszín zöldes-sárga, A felület barna, vörös-sárga

foltokkal ékesített ... . ... ... .. ... ... ... ... .. Egeria L.

Alul az alsó szárnyon egy sor szem áll, a fels szárny

csúcsán lev igen apró ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
4. Alul az alsó szárny zugán egyszer szem áll. A felület

szürkésbarna; a fels szárnyon nagy vöröses-sárga folt és

csúcsán egy szem áll; az alsó szárnyon 1— 2 pont van

Clymme Esp.

Alul az alsó szárny zugán ketts pupilláju szem áll. A
felület szürkés-barna..; a fels szárny közepén nagy vöröses-

sárga folt, csúcsán apró szem áll ; a nstényen az elüls

szegélyen s az altesten néhány fehéres-sárga folt, az alsó

szárnyon 3 szem mutatkozik... ._ ... ... Boxelana Cr.

5. A felület rozsdavörös, csipkés barna harántos sávokkal,

melyek a nstényen keskenyebbek ; a fels szárn} csúcsán

pupillás szem áll ; az alsó szárnyon a szegély eltt rozsdás-

vörös szalagban 4—6 szem van. ... ... _. ... . . Megaera L.

A felület szürkésbarna, rózsaszín szallaggal vagy foltokkal 6

6. Az alsó szárny közepén g;^önge csipkés vonal ; a fels

1) pára: mellette és Arge (Melauargia) genusnévböl alkotott név vagyis

ama genushoz közelálló.
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száiny szalagja igen megfogyott ; a szemek keskeny kere-

túek. Alul a fels szárny a bels szegélyen kevéssé vöröses-

barna ; egyébként igen hasonló a Maera-hoz, de kisebb és

sötétebb színezés. ._. ... ... ... ._. ... ... „. ... Hiera F.

Az alsó szárnyon nincsen csipkés vonal ; a fels szárny

szalagja jól kifejlett ; a szemek széles keretek. Alul a

fels szárny a bels szegélyen igen szélesen vöröses-

barna ... _. ... ... .__ ... ._. .... ... ... -. -„ Maera L.

7. A felület barna, egy sor vak szemmel, melyek halvány-

sárga keretben állnak s alul pupillások. _._ ... ... Achine Se.

34. Pararge Egeria L.^)

L i n n é, Systema Naturae. Ed. X. p. 473. (1758) ; B a r r e 1 1,

The Lepid. of the British Islands. I. tab. 31.(1892) ; Meone Esper
Die europ. Schmetterl. in Abbild III. tab 95. fig. (1789).

A szárnyak barnák, vöröses-sárga foltokkal ; a fels szárny

csúcsán pupillás szem áll. Alul az alsó szárny zöldes-sárga, a

szegély felé ibolyás szürke, sötét árnyékban 4—5 fehéres ponttal

van. Kifeszítve 3o— 42 cm.

Hazánknak csak délebb tájain, Fiúménál és Dalmácziában

fordul el ; a világosabb színezés var. egerides L.2) azonban

országszerte található, helyenkin t ritka, de általában gyakori. 2

ivadékban, (ápr. közepétl jun. elejéig és jul elejétl aug. köze-

péig) nagy példányokban (kifeszítve 38-43 cm.) fleg árnyékos

erdei utakon röpül.

A sárgás foltok gyakran kisebljek az inkább barnás-sárga

törzsfajéinál. Budapesten olykor igen nagy, egészen fehéres

pettyeket. Hunyad-megyében pedig még valamivel nagyobb, inkább

csontszin foltokat visel.

A két alak közli átmenetet képezi a var. vulgáris Z. melyet

Fiume környékén figyeltek meg.

Petéje csaknem gömbalakú, fehéres. Hernyója halvány zöld,

hátán 2 fehér vonal által szegélyezett sötét-zöld sáv, oldalt fehé-

res-sárga ketts vonal fut le, 29-30 cm. hosszú; májusig és

júliusban Triticum repensen (taraczkbúza) él. Bábja világosabb

vagy sötétebb zöld vagy barnás, fehérszegély szárny hüvelyek-

kel; kitelel.

1) Olasz nimfa.

2j Az egeriához iiasonló.
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Elfordul az összes szomszéd országokban ; A.-Ausztria IV— VI,

VIII- IX, F.-Ausztria IV—V. Vll—MII, Karinthia V—VIII, Morva-

és Csehország, Szilézia és Galiczia W—V, MI, Bukovina IV—VI,

VII—VIII, Románia V—X.

Elterjedési köre'. Finnországtól Tunisig 61—35cl és a Kanári-

szigetektl Ferganáig 1—82"

35. Pararge Clymene Esp.^)

E s p e r. Die europ. Schmetterl. in Abbild. II. tab. 85. fig.

1—3 (1783).

A szárnyak szürkés-bainák ; a fels szárny közepén vöröses-

sárga nagy folt terül el és csúcsán pedig sárgakeretü apró szem;

az alsó szárny szegélyén 1—2 szem áll (a nstényen sárga

keretúek). Alul a fels szárny vöröses-sárga, sötét szegélylyel

;

az alsó szárny szürke, zugán egyszer szemfolt van ; a szegélyen

lev sárgakeretü szemek aprók és többnyire pupilátlanok. Kife-

szítve 44—58 cm.

Hazánkban Orsován az Allion-hegységben és Herkulesfürdn

a Domogleden fordul el 1100 m, magasságban. Mind a két

helyen igen szk területre szorítkozik és többnyire sr erdben
röpködve, szerfölött nehezen fogható. Egyik gyjt p- o. azt

írja : .,Ha már a Roxelana nehezen fogható, a Clymene még tízszer

oly nehezen keríthet meg". Erdélyben is fogtak már, de a term-
hely ismeretlen. Nálunk éri el nyugati irányban elterjedésének

végs határát.

Hernyója zöld, hátán és oldalán sárga sávok futnak le, feje

kihegyezett ; füvekén él.

Elöfordid a szomszédországok közül Romániában is.

Elterjedési köre : Saratowtól Kis-Azsiáig 52—40" és Mehádi-

ától Sareptáig 40—65".

36. Pararge Roxelana Cr.-)

Craner, Papillons exotiques tab. 161. fig. C F. (1782).

A szárnyak szürkés-barnák ; fels szárnya közepén vöröses-

sárga nagy folt, csúcsán pedig apró !<zem van; az alsó szárny

szegélyén 3 sárgakeret szem áll. A nstény fels szárnyán az

1) Prometheus anyja.

-) II. Szolimán szultán kedvese.
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elüls szegélyen egy, és a csúcsán két apróbb sárgás-fehér folt

mutatkozik; erei és szegélyei sötét-barnák, a vöröses-sárga nagy
folt jóval terjedelmesebb. Alul a fels szárny vöröses-sárga,

szegélyei barnák, a csúcsán lev szem sárga keret ; alsó Sícárnya

szürkés-barna, közepén két csipkés csík fut le ; szegélye eltt 2

apró és 5 nagy szem sorakozik, melyek közül a zugon álló ketts
pupillájú. Kifeszítve 50—60 cm.

Hazánkban csak Mehádiánál és Orsovánál fordul el (június

közepétl július közepéig.) Az Allion hegyen, Orsovánál, sr
bokros erdben röpül, Herkulesfürdnél rendszerint igen magasan
száll a fák körül, de gyakran lejön az erdei utakra és a fák

derekán ül. Általában nagyon nehezen fogható tiszta példány.

Hernyója ismeretlen Magyarországon éri el északi és nyugati

irányban elterjedésének határát.

Elfordul a szomszédoi'szágok közül Romániában VI.

Elterjedési Jcörc : Mehádiától Cyprusig y6— 35" és Mehádiától

Amáziáig 40—55**.

37. Pararge Megaera L.^)

Linné. System. Naturae. Ed. XII. p. 771. (1767); Esper.
Die europ. Schmetterl. in Abbild. tab. 6 fig. 3, tab. 68. fig. 4.

XpMa Boisduval, Juones hist. des Lépid. I. tab. 44. flg. 6

A szárnyak rozsdás-vörösek, csipkés barna harántos sávok-

kal, melyek a nstényen keskenyebbek ; a fels szárny csúcsán

pupillás szem van, az alsó szárny töve fekete, szegél3'e eltt

rozsdás-vörös szalagban 4—6 szem áll. Alul a fels szárny világo-

sabb, a szem sárga keret, az alsó szárny barnás-szürke, csipkés

sötét harántos csíkokkal és ketts keret 6 szemmel. Kifeszítve

38—58 cm.

Hazánkban országszerte gyakori 2, st helyenkint 3 ivadék-

ban is, (Budapesten ápr. közepétl jún. elejéig, júl. elejétl aug.

végéig és szept. közepétl okt. végéig.) A lepke szeret sziklán,

falakon és fakerítésen ülni és kés estig röpül.

A var. Lyssa B.,^) melynek alsó szárnya alul világosabb,

csak déli tájakon, Fiume, Növi, Portoré, Raduc környékén és

Dalmácziában fordul el ; a világosabb rajzú kisebb, var. Tigelius

1) A bosszúálló istennk egyike.

2j Lyssa a veszettség.

2*



104 A. Aigner Lajos.

Boii^) csak Fiuménél ; valamint a var. Alberti Alb., második szem-

mel a -1 sejtben csupán Budapesten került mefigyelés alá.

Petéje hosszúkás, fehéres. Hernyója tenger szín, hátán

fehér szegély sötét sáv, oldalt fehér sáv
;
júniusban és augusztus-

ban Triticum repcns (taraczk-búza), Festuca (csúkesz) és egyéb

fnemeken él. Bábja szürkés vagy fehéres, hátán tompa kiemel-

kedéssel,

Elfordul az összes szomszédországokban. A. -Ausztria VI,

VIII—IX, F.-Ausztria VI, VIII, Karinthia V—X, Morvaország VI,

VIII, Szilézia V, VII, IX., Galiczia V—VI, VIII, Bukovina és

Románia V—VI, VII—IX.

Elterjedési köre: Christiniától Algirig 60— 3o*^ és Spanyol-

országtól a Kaukázusig lO—60".

88. Pararge Hiera F-)

F a b r i c i u s, Genera Insectorum s. 262 (1777) ; H ü b n e r

Samml. europ. Schmetterl. fig. 176.

A szárnyak sötét szürkés-barnák ; a fels szárnyon keskeny

rövid rozsda-vörös szalag van, mely az apexen lev szem körül

befelé csipkés körvonalú ; az alsó szárny közepén gyönge csipkés

vonal jelentkezik ; a szegélyen keskeny rozsdás-barna keretben

3 nagy és 2 kisebb szem áll. Alul a fels szárny bels szegélye

kevéssé vöröses-barna. Egyébként igen hasonló a P. Maera-hoz,

de kisebb és sötétebb színezés. Kifeszítve 37—43 cm.

Hazánkban fleg a hegyi vidékeken, de Budapesten is, több-

nyire két ivadékban (május elejétl június elejéig és július els

felében) fordul el. Erdei réteken, bokros helyeken szeret röpködni

s a fák lombján ülni.

Hernyója zöld, hátán finom sötétebb sáv fut le ; májusig és

júliusban Festucán (csenkesz) él.

í'fó'/brfÜMÍ a következ szomszédországokban : A.-Ausztria VIII.,

Karinthia V—VI, Istria V—VII, Galiczia, Románia, Szerbia.

Elterjedési köre : Lapphontól Kis-Ázsiáig 60—90*^ és Svájcz-

tól Szibériáig 25—100^

1) Caesar kegyencze.

-) Alberti a fölfedez.

3) A szent.
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39. Pararge Maera L.^)

L i 11 11 é, System. Naturae, Ed. x. p. 437(i758) ; E s p e r. Die

europ. Schmetterl. in Abbild. 1. tab. G. fig. 2 tab. 68, fig. 3;

Dupoiichel, Hist. natúr, des Lépid 1. tab. 46, fig. 1—2(1832)

A szárnyak sötét szürkés-barnák ; a nstény fels szárnya

széles, hosszú, rozsdás-vörös szalagban az apexen szem van, mely

gyakran ketts pupillájú és mely fölött olykor még egy apró

szem is jelen van. A hímnél ez a szalag gyakran nagyon homályos.

Az alsó szárnyon rozsdás vörös keretben 3—4 szem áll. Alul a

fels szárny rozsdás-vörös, szélei szürkék ; az alsó szárny vöröses-

szürke, szegélyén barna és rajta sárga keret 7 pupillás szem

áll ; valamivel sötétebb fterén 2 csipkés harántos csík húzódik

végig.

Hazánkban országszerte található ; helyenkint ritkább, általá-

ban azonban gyakori két ivadékban, (május elejétl június végéig

és július végétl aug. közepéig) hegyi r tekén s erdszélen. A
budapesti példányok rendszerint nagyok. Kifeszítve 42—51 mm.

Az apikális szemfolt ritkán két pupillás, a fölötte lev apró

szem gyakran hiányzik.

A világosabb színezés var. Adrasta Hb/) Peszéren, Gölnicz-

bányán Pújon, Fogarason, Fiuménél és Dalmácziában lett eddig

megfigyelve.

Egyik fogarasi gyönyör nagy i-nél (51 mm.) a rendkívül

nagy, két pupillás apicális szemen kívül, a 3. sejtben is jelentke-

zik szép pupillás szem. Az alsó szárnyon a 2. és 3. sejtben nagy

szem áll, a 4. sejtben kisebb, az 1. és 6. sejtben egy-egy apró

s az utbbi mellett a szegély fele még egy igen apró pupillás

szem mutatkozik, mely szintúgy mint a többi, alul is érvényre jut.

Hernyója világos-zöld, hátán fehérszél sötét sáv, oldalt

fehéres-szürke sáv fut le, 30 mm. hosszú ; májusig és júliusban

Poa annua (perje), Glyceria fiuitans (mézpázsit), Hordeum muri

num (egér árpa), Festuca (csenkesz) és egyéb fnemeken él. Bábja

halvány sárgás-zöld, a nstényé sötét-zöld, olykor fekete ; feje

kéthegy, háta élesen kiemelkedett.

Elfordul az összes szomszédországokban : A.- Ausztria

VI—VIII, F.-Ausztria VII, Karinthia V, VII—\'III, Morvaország

1) Görög ni név.

1) A meg nem menekülhet.
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V_VI, VIII, Szilézia V, VII, Bukovina V—VI, VII -VIII, Románia

VI—VIII.

Elterjedési köre : Lapphontól közép Olaszországig 68—35** és

Spanyolországtól az Altájig 10— llO'*.

40. Pararge Achine Sc.^)

S c p 1 i, Entomologia Carniolica p. 156 (1763) ;

Dejanira L i n n é, Museum L. Ulricae p. 282 (1764) ;

E s p e r, Die europ. Schmetterl. in Abbild I. tab, 9. fig. 2.

(1777.)

A szárnyak sötét szürkés-barnák ; a szárny szegélye eltt

5, az alsóé eltt 3—6 halvány sárgakeretü fekete szem sorako-

zik. Alul az alsó szárny világos szürkés barna, közepén túl fehé-

res harántos szalag fut le ; a szemek többnyire fehér pupillások,

sárga és barnás keretüek.

Hazánk hegyes-dombos vidékein, valamint homokos terü-

letein nem ritka, helyenkint gyakori. Június elejétl augusztus

elejéig fleg árnyékos erdei utakon tartózkodik s az erdszéleken

a himek körülröpködik a tölgyfákat, melyek lombjain szokott a

sokkal ritkább nstény ülni. Hazai példányaink a 45 - 50 mmt
ütik meg.

Hernyója halvány zöld, hátán egy sötét, oldalt két fehér

vonal fut le, 30—35 mm. hosszú, április — májusban Poa annua

(perje), Care': glauca (sás), Triticum caninum (eb-búza) és egyéb

fnemeken él.

Bábja zömök, zöld, oldalt két fehér sávval.

Elfordul a következ szomszédországokban . A.-Ausztiia,

Karinthia és Szilézia VI— VII, Cseh- és Morvaország, VI, Krajna,

Galiczia, Bukovina és Románia VII—VIII.

Elterjedési köre: Svédország—Krajnáig oO—45, Paris—Korea

20—1600.

Cyprusi utam.
Irta Bordán István.

III.

Május 28.-án egy az utakat jól ismer fiatal papot kaptam

kísérül, kivel a Troodos-ra indultam.

Valóságos nyaktör utakon mászkáltam szót 4an papoeskám-

mal, ki valószínleg fogadalmat tett a hallgatásra, sokszor majd-

1) A gyászoló.
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nem fogóval kellett egy-egy helynek az elnevezését kicsikarnom.

Utamat, mert állitohig az volt a legközelebbi, a Machera

és -Adolfé nev hegyóriások gerinczén tettem meg.

Dél felé Panagia tii Machera nev kolostorba érkeztünk,

hol a magunkkal hozott ekmozsia egy részének elfogy u.-ztását

szándékoltuk. A pnpászokat éppen gazdasági munkával elfoglalva

találtuk: lisztet készítettek — egysó-örlön! — Ebédünk: a ma-

gunkkal hozott „kotópulyó vrásztó" (ftt tyúk), néhány sózott

ohijbogyó, egy darab cyprusi sajt és lepénybl állott. A kolostor-

béliek hizzá járultak két narancs és egy irgalmatlan nagy ugor-

kával. Mint láthatni, lukulusi ebédünk volt.

Közvetetlenül az ebéd után a túlsó völgyben lev Agios

Elias templom felé indultunk, de félúton nyu^^ot felé kényszerit-

tettünk, mivel valószínleg az nap reggel egy leszakadt s az

utat elzárt szikla a tovább haladást lehetetlenné tette. D. u. 4

órakor érkeztünk a „Macherns" csúcsára. Az egész napi gyj-
tésem igen esek ly volt, a reá fordított fáradságot nem érde-

melte meg. — Most már a völgybe ereszkedtünk le, s mert

sem falut sem zárdát alkonyat eltt elérnünk már nem lehetett,

egy kecskepásztorhoz csatlakoztunk, ki éppen a „Landanum"

gyjtésével volt elfoglalva — a kecskéi szakálát és a cslkék feletti

hosszabb szröket vagdosta le, melyekre a cistus rózsa izadmá-

nya mint gyanta tapadva, összegylt.

Május 29.-én érkeztünk a Troodosia. Itt a helytartónak is

van egy villája, de sem a helyt rtó, sem pedig a katonák, kik-

nek ez a hely szolgál nyári tábornak, még nem jöttek volt ki

nyaralni. Itt egy kis marái élet is volt észlelhet ; néhány rövid

élet forrás mellett pedig páfrány-félék zöldeltek, — az egyik

forrásban egy pár táskarák elmélkedett az angolok kisérleti-má-

niája felett 2500 mtr magasságban. Néhány, az elnyomorított fe-

ny erdben fogott lepke, bogár, légy stb. volt az itteni baran-

golásom eredménye.

Prodromo közelében találkoztunk egy kisebb csapat ván-

dorsáskával, mely észak felé haladt.

Az éjjelt a közelben eszközölt ásatásoktól nevezetessé lett

Prodromo kolostorban töltöttem, hol a vacsoránál a kolostor-ínök

a gyakori sáskajárásokról panaszkodott.

Május 30.-án reggel korán a Troodos déli oldalára tartot-

tam, honnan egy pár bérelt öszvéren folytattuk utunkat Agrichi-

áig, hova igen kés érkeztünk meg, majd másnap május 31.-én
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Levkárá, Anglisides falvak érintésével d. u. 2—3 óra. közt vissza

érkeztünk Stavró-Vuiiira.

A zárdafnök két alantos papjával elembe jött és az álta-

luk két napon át gyjtött rovarokkal kedveskedett nekem.

Következ napon reggel 5 órakor Ijúcsút vettem kedves há-

zigazdám éy paptársaitól s Anglisides. Tersefanó, Arpere és Tek-

ke-n át Larnaca íelé baktattam.

Anglisides és Tersefanó között, a limasiói országúton talál-

tam az els „bvHlangit", éppen akkor tértek vissza a larnacai

piaczról a környékbeli zöldség és ugorka termelk, kik mikor

meglátták, hogy milyen „veszedelmes" jószággal játszom az út

közepén; ijedten reám kiáltottak, hogy meneküljek attól az ál-

lattól, mert nagy bajom lehet. Mikor pedig azt látták, hogy jó

tanácsukat mennyire nem méltatom figyelemre, st nem is hede-

rítek figyelmesztetésükre, azzal buzdították egymást, hogy bo-

lond angolnak hiába beszél az ember. Egeszén friss cyános

üvegbe tettem az állatot, mégis a kloroformhoz kellett fordulnom

mert bizony a cyán nem volt reá hatással.

Hatnapi kirándulásomról nem nagyon megrakva zsákmány-

nyal érkez.em vissza Larnacaba.

Az eddig szerzett tapasztalatok azon elhatározást érleltek

meg bennem, hogy mivel a növekv hségben az eddiginél is

kevesebb zsákmányra leher reményem . hiszen a nagy szárazságban

máris mindé;: növényzet pusztulófélben volt, hogy a még meg-

lev kevés pénzemet ne fogyaszszam haszontalanul, itthagyom

Cyprust s átmegyek a Libanon vagy a Taurus- vidékre, avagy át-

megyek Salonikibe és onnan Macedóniába igyekszem, hol lega-

lább arra volt kilátásom^ hogy a nozott anyagi áldozatok meg-

térülnek. — Ezért összecsomagoltam ezók-mókomat és vártam a

legközelebbi hajót, melylyel elutazhattam. — A hajó mikori ér-

kezése, a sok felül érkezett pestis hirek miatt nem volt elie

tudható, s igy türelemmel kellett azt lesnem. Eközben esténként

ráértem az ágyam))ól a sok apró gyíkfélét a falról lefogdosni.

Összes pénzem 10 angol font volt, tehát óvatosnak kellett

lennem, nehogy valahogyan vesztegzárba kerüljek, mi nem kis fe-

lesleges kiadást okozott volna. — Cypruson igaz még 3—4 hóna-

pig elnyomoroghattam volna ez összeggel, de mit csináltam volna

azután? Kereseti forrásra itt nem számíthattam. Ilyen reflexió

mellett töltöttem a pünkösdi ünnepeket, mel;,ek alatt, nehogy a
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fanatikus népnek alkalmat szolgáltassak megbotránkozásra, egé-

szen tétienül kellett lennem.

Június hó o.-én jött meg az osztrák Lloyd levántei személy

és póstahajója. Evvel szándékoztam Pireusba utazni, ez volt

a legalkalmasabb hajó a mit'lóbbi elpárolgásra. De ;iz óriási

vihar miatt bárkást nem lehetett kapni s igy lemaradtam.

Elkeseredésemben még az nap elmentem Paphosba, fképen ar-

chaeologi?ii czélból honnan 9. -én este érkeztem vissza.

10 és 11. én alkalmas volt modern aphrodisiákat, a kata-

klismó t, a eyiusi görög- keleti püjikösdi ünnepekéi végig élvez-

hetni. Épületes dolgokat nem láttam !

Június hó 13.-án reggel egy franc/ia gzös vetette ki hor-

gonyát Larnaea eltt, hogy errl is ne maradjak le, siettem egy

bárkát felfogadni, hogy hét szilvámat minél elbb a hijón lás-

sam. Majd a postára mentem hog}' a netalán még ide érkez

leveleim hova küldése iránt intézkedjen. A postán több, a mi

hajóval érkezett levelet kézbesittettek, köztük egyet, mely helyes

tervemtl elterelt. — Ugyanis a Kir. Természettudományi Tár-

sulat értesített, hogy támogatásomra 100 forint szavaztatott meg,

s e pénz május 30.-án ezimemre feladatott.

Látván a jó indulatot, a jó szándékkal szemben nem akar-

tam hálál lan lenni, ezért, bár már ismertem a helyi viszonyokat

és elég tapasztalatot szereztem, egészséges tervemet sutba dob-

tam — és maradtam, pedig a kiszemelt teriiletekrl inkább lett

,olna módomban az irányomban tanúsított jó indulatért hálás

lehetni.

Miután a hiányzott anyagokat, szeszt, fényképészeti leme-

zeket, vegyszereket beszereztem, június hó 16. án reggel ismét

a nyakamba vettem a cyprusi világot. — Ez alkalommal a szí,

get északi partvidékét, a Pendedaktilos-szal, tztem ki czélul-

Kenyría leszálló heiylye), hová június 17.-én, vasárnap délután

érkeztem meg.

Ez alkalommal átmetszettem a Messagcreá-t, átballagtam

Limbía, Dali, Potamia helységek határain, éjszakásztam Nikosia-

ban, a sziget fvárosában, jártam Kytreia-ban és átkeltem a

Pendedaktilos hegységen.

Néhány napig a közeli környéken jártam és gyjtöttem

amit lehetett, ma^l június hó 20.-án a 44 kimre es Aganthu és

Kantará-ra rándultam ki.

Visszatérben Chriosostomo, Buífavento (Castelo regina) és
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Bellapais kolostorok és vánomokat kerestem fel. Utóbbi helyen

fogtam néhány denevért is.

Június hó 23.-án érkeztem vissza Keiyniaba. Másnap, egy

vasárnapi napon az Agios Ilarion hegyre rándultam ki, hol némi

változást találtam a lepkékben, itt fogtam a szép Ciyaritis Aca-

mas Klug sajnos csak egy példányát.

Az Agios llario-on csatlakozott hozzám egy kis pásztorfiu,

kit mivel láttam, hogy kedve van bogárfogáshoz, megkérdeztem

vájjon van-e erre Svalangi ? Mire azt a választ kaptam, hogy

van lent a kertek között, több helyet tud, ahol fogni lehet. Meg-

bíztam, hogy az átadott cyános üvegbe fogjon a mennyit tud,

darabjáért egy dekárát kap (i dekára 2.6 fillér :) Ezt az aján-

hitomat örömmel fogadta és azonnal lekúszott az észak felöli

Eleredek sziklafulon. Magam délután 3 óráig a gyönyör romok

között rovarokat gyjtöttem és rajzoltam, majd én is leereszt-

kedtem a sziklafalon. Egyes helyeken, ahol kevesebb veszélylyel

járt,-a nagyszámban repül Fararae Eoaelana közül néhány pél-

dányt fogtam, persze az ép példány nag}on ritka volt, meit gyors

repülés közben a sok vékony szárú tüske és tövis között az

állatt hamar tönkre megy.

Leérkezve végre a 700 m. magas hegyoldalról, a kertek

között ráakadtam kis íamuluszomra, ki Örvendezve közölte

velem, hogy 6 drbot fogott. Miközben az állatokat megmutatta,

felnyitotta az üveget s ekközben egy Mutílla a kezefejére került,

mely mikor el hesselni akarta, a fiút megszúrta.

E váratlan incidensre nem lévén elkészülve kissé megijed-

tem, de csakhamar a fiu nagy fájdalma közbeni jajgatása da-

czára, visszanyeriem higadtságomat s most arra törekedtem,

hogy a netáni t^úlyos következményeknek elejét vegyem még
ideje korán, a liu fels karját körülkötötteni, hogy a vérkeringést

meglasítsam, majd pedig mivel más gyógyszerem nem volt, a

szúrás helyén egy n- vágást csináltam s az igy megnagyított

sebhelybe kon\ hasót dörzsöltem. Rövid id múlva már némi javu-

lás mutatkozott, s reggelre már csak egy meglehets nagy fe-

héres folt s a vágás helye maradt meg. Miután a fiút kártalaní-

tottam elbocsájtottam, magam pedig Kerynia felé tartottam.

Még az nap a Pendedaktilosnak a város feletti carubi és

olaj berkeibe mentem, hol a többféle Cicada concertje mellett

5. Hermione v. cypriacat^ S. Briseist, P. Megera, no meg a mon-
stre-coneert köziemköd tagjai kö/ül néhányat fogtam. Este felé
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a város végén lev régi mészk-bányában felfedezett })ar]ang-

szerú üregben C. Hera-t, a kbányában virított bokrokon pedig

egyéb rovarokat gyjtöttem. — Ugyanitt kíséreltem meg június

2b.-án kis baglyokra lni. — E kísérletemet a heryniai bölcs

rendrség egy angol fontra becsülte, persze az általam bevallott

büntetlen eléletemet tekintetbe véve. El kell ismernem, hogy nem
sokat teketóriáztak velem. (Az ornis-nak ilyetén védelme nagyon

. helyén volna Oláh- és Olasz-országban.

Kibékülvén a nemes rendrséggel, még az nap d. e. La-

píthosra, illetve Larnaca 1u Lapitos-ra rándultam ki — Szándé-

kom volt ugyan a Capo Kormát síti-ig menni, de látván, hogy az

utat hiába tenném, az eddig gyjtött anyag sem érdemelte meg
a fáradságot, elálltam tervemtl s vissza tértem az elttem bag-

lyai- és záptieirl híressé vált Keryiiiaba, hol 28.-án este tartot-

tam bevonulásomat.

A szigetnek ez északi része a forgalomtól, illetve a forgalmi

vonaltól ugyan elég mesze esik, mégis nagy drágaság uralkodik

itt, mert a szigetbelí angol hivatalnokok és kereskedk ide járnak

nyaralni július elején.

A drágaság s az igénybe vett kísérk, illetve azok szamarai

(mert hogy igazságos legyek, ha szamárra vagy öszvérre volt

szükségem, a kisér gazda nem került pénzbe) alaposan felemész-

tették kcnes pénzemet ; ezért, is mert gyjtésem eredményével

sehogy sem voltam megelégedve, nem állván egyensúlyban a

reá })azarolt fáradság- és pénz- áldozattal leiszedtem sátorfámat

és június 29.-én reggel öszvér hátán elhagytam a nevezetes he-

lyet és Nikosiára lovagoltam, onnan pedig másnap gyorskocsival

Larnacaba tértem vissza.

Most már végképen elhatároztam magam arra, hogy ott ha-

gyom Cyprust és mert még Keryniában megtudtam, hogy Albá-

niába, illetve Macedóniába az akkori zavarok miatt, nem lesz ta-

nácsos menni bogarászni, felettem magamba, hogy felvéve a már

megérkezettnek hitt segélyösszeget, Bulgáriába megyek. — Ámde
a 100 frt. nem jött meg. (Csak j901. május 21.-én Pozsonyban

vettem kézhez.) A meglev kis tkém pedig csak fogyott s végre

teljesen pénz nélkül marad! am.

Kellemes helyzetben nem voltam. Hogy rossz fináncziális

helyzetemen lendítsek valamit és a pénzfolytatólagossági hiányát

kireperáljam, eladogattam fegyvereimet és lszerkészletemet, ez

úgyis csak terhemre volt, esetleg újabb kellemetlenségeket is
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szerezhettem volna velük. S mert láttam, hogj^ a segélyösszeg

érkezése teljesen bizonytalan, ott helyben pedig valami jövedelmi

forrásra számitanom nem lehetett, iparkodtam máshonnan annyi

pénzt keríteni, hogy legalább elutazhassam.

Ilyen állapotban közel másfél hónapig úszkáltam. Idtöl-

tésbl, mert most már a közeli környéken a nagy hség miatt

nem volt mit gyüjthetni, no meg néha-néha éhes is voltam, ré-

gészettel foglalkoztam, mihez b anyagot találtam az egyes is-

merseim magángyjteményeiben Kisebb, költségbe nem kerül

kirándulást tettem ugyan, mely alkalmakkor rovarokat is gyj-

töttem, de a kirándulásokat fképen a papokhoz tettem, kiket

az én védekezési módszeremre tanítottam a „Svalingi" ellen, s

hogy ne kételkedjenek ad oculum mindannyiszor magamat szú-

rattam meg egy-egy Muüllával. (Persze elzleg már kipróbálta

n

rajtam otthon is. Hogy közöltem az eljárást másokkal is els

sorban az én kedves házigazdámnak nem tetszett, ki ebbl jö-

vedelmi forrást remélt magának, és ezt veszélyeztetve látván

nagyon sok kellemetlenséget okozott).

CsaK a larnacai vízvezeték mentén és a közelben lev sz-

lkben találtam a most már pokoli hségben (napközben 49 r.

fok) néha egy pár lepkét, esténkén egy-egy D. Alecto vagy D.

Nerii-t is fogtam.

Augusztus 1.-én, miután pár nappal elbb Aígner Lajos
barátomtól kaptam egy kis útravalót, miért ez alkalommal úgy
neki, mint pedig Dr. L e n d 1 Adolf úrnak hálás köszönetemet

nyilvánítom, rokonaimtól érkezett annyi pénz, hogy elutazhattam,

illetve Aphrodité szülföldjének hátat fordíthattam, még pedig

még az nap ; 12 órakor még Larnaca lakosa, 1 órakor már a

., Niger" franezia óczeángzös fedélzetutasa voltam.

Dedikia, Beyruth, Rhodos érintése után augusztus hó 20.-át

a Samos- 'zigeti Port Vathi-ban töltöttük, hol Meyer Gyula
Dresden- Löbtau-i tanító társaságában töltöttem a nemzeti ünne-

pünket. Meyer úr nevét ezért jegyzem ide, mert késbb,

augusztus >.2.én Konstantinápolyban mint fogolytársam tanuja

volt annak, mint bántak az ottani vámosok az én keservesen

gyjtött anyagommal és mint pusztították el nagy részét egyéb

tulajdonomnak csak azért, mert nem voltam hajlandó és nem is

tudtam ládánként 45 franc baksist fizetni, nem csak tönkre tet-

ték, hanem el is kobozták a gyjteményemet ; védekezni pedig

képtelen voltam, mert fent nevezett úrral foglya voltam a kons-
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tántinápolyi nemes baksis ]es rendörségnek. Sófiában szálltam

le és az ottani követséget kértem meg a rajtam elkövetett sére-

lemért jogorvoslást követelni. — A sófiai követség közbenjárá-

sának volt is annyi foganatja, hogy a mi még megmaradt, pedig

de kevés maradt meg, Konstantinápolyban a ládákba csak be-

dobva lett, ugy, hogy mire ide érkezett és a kivetett nagy be-

hozatali vámot kifizettem, alig kaptam valamit.

Elmondván élményeimet teljes objectivitással, még csak azt

akarom megemlíteni, hogy bár látszólag cyprus-i utam eredmény-

telen volt. egészen haszontalanul azt mégsem tettem, mert ha

magam nem gyjthettem is eleget, az ügy érdekében megtaní-

tottam házigazdámat G 1 á s z n e r K á ro 1 y t hogyan kell gyjteni

s mint kell e gyjtött anyagot preparálni és szállitani. Tudtom-

mal ö folytatta is a gyjtést s küldött is a Nemzeti Múzeumnak

cyprusi állatokat, és igy ha közvetetlenl nem is, közvetetve mégis

valami haszonnal jáit az utam, de nem nekem.

Magyarországi rovargyjtésem jegyzéke.

Közli : Dr. Szilády Zoltán.

I. Hemiptera.

11.

Phymatídae.

Phymata crassipes F. Nagyenyed, Miriszló, A.-Orbó, Buda-

pest, Miskolcz, Budaörs. V—VII.

Reduvíidae.

Floiariola culiciformis D e g. Nagyenyed V. MII.

Pygolampis bidentata G o e z e. Nagyenyed V. IX. Pomáz X.

Reduvius personatus L, Nagyenyed, Remete, Runk VI—VIII.

Budapest VI. Buda-Kalász VIII. (nympha).

Peirates hybridus S c o p. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Torda,

Budapest, Budakesz IV—V. VIII—X.

Harpactor niger H. - S c h. Buda Örs VI.— annulatus L. Nagy-

enyed III. VI. AlsóOrbó V. TnsnMVll—Vili. — iracimdus Poda.
agyenyed, Miriszló, A -Orbó, Nyirmezö, Buda (Gellérthegy) V—VIII.

Coranus suhapterus D e g. ^ agyenyed, IX. Buda- Örs IX.
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,

Prostemma guttula F. Kelenföld, Buda-Örs, Budapest IV. IX.

— aencicolle S t e i n, Nagyenyed, Maros Gombás IV—VII. — sangu-

ineiim Rossi. Nagyenyed IV. VI.

Alloeorhynchus fiavipes P i e b. Rákos IV.

Nabis apterus F. Nagyenyed, Miriszló, Magyar-Bagó VIII—XI.

lativentris Boh. Nagyenyed, Nyirmez, Miskolcz IV—VII. (Forma

macroptera frequens : Nagyenyed IV.) — ferus L. Nagyenyed,

M-Bago O-Lapád, Miriezló, Tusnád V—IX. - rugosus L. Nagy-

enyed, Tusnád V—VII.

Cimícidae.

Lyctocoris campestris F. Nagyenyed, Miriszló, Torda IV. VII.

— dimidiatus Spin. Nagyenyed IV. VII. Miriszló VII. Tusnád

VIII. Budapest X. Uj az alföldi (I.) és az erdélyi (V.) régióra;

eddig csak három hazai termhelye ismeretes.

Fiesosteihiis cursitcms Fali. Igenpataka VII.

Anthocoris gallarum Ulmi Deg. Nagyenyed III. V. XI, —
sylvestris L. Nagyenyed, Igenpataka, Remete, Csombord, Tusnád,

Budapest, Budakesz II. V—VIII. — pilosus Jak. Nagyenyed VIII.

A magyar faunában ez á harmadik termhelye, Erdélyre új.

Triphleps nigra W o 1 f f. Nagyenyed, Miriszló VIII. IX. —
maiuscula Reut, Nagyenyed VIII. — minuta L. Nagyenyed IX.

Csombord II. Ákosfalva VIII.

Brachysteles rufescens Costa. Nagyenyed IX. Budapest VIII.

Új az erdélyi (V.) régióra.

Capsídae.

Acetrupis carinata H. -Sch. Kis-Pest VI.

Miris calcaratus Fali. Nagyenyed, Oláh-Lapád IV—VII. —
laevigatus L. Nagyenyed, A.-Orbó, Igenpataka Abrudbánya V—VII.

— sericans Tieb. Nagyenyed VII. Az erdélyi (V.) régióra új adat

;

ez a negyedik ismert termhelye hazánkban.

Notostira erratica L. Nagyenyed, Oláh-Lapád VII—VIII.

Kis-Pest VI.

Megaloceraea lineáris F u e s s I. Igenpataka VII. Tusnád VII.

Trigonotylus ruficornis Geoff. Nagyenyed, Budapest,

Buda-Örs IX.

Leptopterna dolabrata L. Nagyenyed, Igenpataka, A.-Orbó,

Garam-Berzencze, Csepel, Budakesz V--VIII.
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Monalocorís Filicis L. Magyar-Bagó IX. Igenpaíalca VII.

Honda VII.

Bryocoris Pteridis Fali. Nagyenyed VII.

Dionconotns }ie(/lecitis F. Igeiipataka VII. Horvátország és

Mehádia után ez a harmadik és hazánkban legészakibb termhelye

ennek az élénk vöiös színezet déli fajnak; Erdélyre új adat.

Lojms gothicHs L. Nagyenyed, A.-Orbó Torda, Buda-Örs,

Visegrád VI.

Phytocoris Ulmi L. Maros-Ujvár VI.

Adelphocoris lineolatus G o e z e. Nagyenyed, Oláh-Lapád,

Remete, A.Orbó, Miiiszló. Nyirniez, Tusnád, Budapest IV—IX.

— ticinensis Mey. Nagyenyed VII. IX. Az erdélyi (V.) régióra

új. — detritus F i e h. Nagyenyed VIII. — rayidalicus Rossi.
Nagyenyed, Remete, Oláh-Lapád, Buda-Örs Miskolcz, Szin VI—VIII.

— Reichctí ¥ i e I). Nagyenyed VII. — scticornis F. Nagyenyed,

Oláh-Lapád VII—IX. Garam- Berzencze VI.

Calocoris bipunctatus F. Léva Vili. — roseomaculattis Deg.
Remete (A. Fehér-m ) VII. M. Tátra VIII. — affinis H.-Sch Nagy-

enyed VIII. Tusnád VII. - fulvomaculatiis Deg. Nagyenyed,

A.-Orbó IV - VI. Tusnád VII. — hídavatás H.-Sch. Igenpataka

VII. — sexguttatus F. Tusnád VII. — variegatus Mii II. Nagy-

enyed, Felenyed, Kelenföld, Budakesz V VI. — pílicornis P.

Kis Pest VJ.

Fycnopterna striata L Budakesz \\

Brachycoleus scriptus F Nagyenyed, Budapest VII.

Stenotus bmotatus F. Nagyenyed, Igeiipatalca, Garam-Ber-

zencze VI—VII.

Lygus jjühulimis h Tusnád VII. ~ típinolae May. Budapest

VU. — pratentis L. Nagyenyed, Magy.-Bagó, Oláh-Lapád, Remete,

Miriszló, Tusnád, Miskolcz VII—IX. — var. mmpestris F a 1 1. Nagy-

enyed, Miriszló IV-IX. — Fastinacae Pali. Nagyenyed, Magy.-

Bagó, Torda, Budapest. IV— IX. — Kalmi L. Nagyenyed, Topán-

falva, Miskolcz lí— IX. — riibicundus Fali. Nagyenyed, Tusnád,

Budapest VII.

Poeciloscytus cognatus F i e b. Kbánya IX, — unifasdatus F.

Miriszló, A.-Orbó VI—VII.

Charagochilus Gyllenhalii Fali. Nagyenyed, Kis-PestVl-rVIII.

Liocoris tripustulatus F. Nagyenyed, Oláh-Lapád, Miriszló,

Remete, Igenpataka, Tusnád V— IX.

Camptobrochis pundiilata F a b r. Kis-Pest, Kelenföld, Pomáz
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VII- X. — lutescens S chili. Nagyenyecl- Igeiipatakn. Rákos

VI—XI.

CapsKS ruber L. Rákos VII. Miskoicz Y\\. — var. danicus

F. Nagyenyed, Nyirmez, Remete, Miskolcz VII—VIII. — var.

segusinus Mull. Nngyeiiyed, Rákos VI, VII. — olivaceus F. Büdös-

patak VIII, — var. fallax H o r v. Nagyenyed VI. Második term-

helye. — frifasciatns L. Topánfalva V. — schach F. Spalato M.
— rutihis H. -Sch. Budapest. .Vagy-Maros VI.

Rhojiololorinis ater L. var. tyrannus F. Nagyenyed. Igen-

pataka, Remete, Budapest, Rákos, Csepel VI—VIII. — var. semi-

flavuf! L. Nagyenyed VII.

Systellonotus triguifatiis L. Nagyenye i MI.

Cremnocephalus albolineaius R e u t. \^ihnye MI.

Orthocephalus saUator Hahn. Nagyenyed VIII. Visegrád VI.

Strongylor.oris leucocephaliis L Tusnád Vll.

Halücus apterus L. Igenpataka, Miriszló, Tusnád VII. —
luimcollis Pz. Miriszló, Tusnád, Miskolcz VII.

Dicyplms errans Wolff. Nagyenyed, Magyar-Bagó VIII. IX.

Cylloeoris histríonuus L. Nagyenyed \ . — fiavoquadrimacii-

latus Deg. Nagyenyed VIII. Budakesz V.

Orthotylus flavosparsus Sahlb. Nagyenyed IX.

Heterocordylus tumidicornis H. - S c h. Nagyenyed V—MI.
— Genistae S e o p, Nagyenyed MI.

Conostethus salinus Sahlb. Rákos VI.

Hoplomackus Thimhergi Fali. Visegrád \'l.

Macrotylus' quadrilineatus S c h r k. Nagyenyed, Tusná d MII
— Herric/ti Reu^. Nagyenyed VII.

Harpocera thoracica Fali. Budakesz \.

Byrsoptera riififrons Fali. Tusnád VII.

Phyllus melanocephalus L. A.-Orbó V'I. — Coryli L. Igen-

pataka VII.

Psallus amhiguus Fali. Nagyenyed \'— VI. — variáns

H. - S c h. Nagyenyed VI.

Atractotomus Mali M e y. Nagyenyed \. VI.

Criocoris nigripes Fi eb. Garam- Berzencze Ví. — crassicor-

nis Hahn. Nagyenyed, Igenpataka, Tusnád VI— VIII.

Plagiognathus aljmius R e u t. Nagyenyed MII. Vihnye VII.

— Chysanthemi Wolff. Nagyenyed, Igenpataka. Bedellö

VII—VIII. — fíüvipennis Kb. Nagyenyed, Miriszló MI. — arhi
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stonim F. \^ihiive VII. - var. hnmnipennis M e y. Tusnád Yl\.

— alhiyennis P íí 1 1. Nagyenyed IX. Torda VIII.

Atonwscelis anustus P i e b. Budapest VII. Kbánya IX.

Chlamydatus j^ulicarins Fal). Igenpataka VII. Alsó Orbó VI.

Sthenariis Boseri H. - S c h. Nagyenyed VIÍ. Új az erdélyi

(V.) régióra,

Saldidae.

Salda rariahilis H.-Sch. Nagyenyed VII. — scotica Curt.
Nagyenyed VIII. — saUatoria L. Tusnád VIII. Fóth IV. — ojjaciila

Zett. vai. alhípennis Reut. Kis-Pest VIII. A Fauna Regni

Hung. nem említi. Faunánkra új adat. — lyallipes P. Nagyenyed

VIII. — arenicola 8 c h 1 1 z. Nagyenyed X. — Cocksii Curt.
Nagyenyed Hl.

Naucoridae.

Nancoris cimicoides L. Nagyenyed \l\. IX,

Nepídae.

Nepa cinerea L. Nagyenyed III- IX.

Bánatra lineáris L. Nagyenyed IV. Ó-Buda (Aquincum) VIII.

Notonectidae.

Notonecta glanca L. Nagyenyed III—IX.

Plea minutissima F. Nagyenyed ^^

Corixidae.

Corixa Geoffroyi L e a c h. Nagyenyed V. Kbánya IX. —
affinis Leach, Soroksár Vili, — hieroglypkica Duf. Nagyenyed

VIII. Debreczen VIII. Miskolcz VIÍ. Kis-Pest VI. Kelenföld IV. —
Linnéi F i e b. Nagyenyed III, Kbánya IX. r— Fallenii F i e b.

Csepel X. — Fabricii F i e b, var. nigrolineata F i e b. Igenpataka

VII. — concinna Fi eb. Debreczen VIII.

Microneda griseola Horv. Nagyenyed VIII. A magyar fau-

nára új ; els, romániai termhelye után ez a második, a melyet

i smerünk.

Jassídae.

Alehra albostriella Fali. var. fidveola H. -Seh. Budapesti

botanikus kert. VI. Új az (I.) alföldi régióra, harmadik ismert

hazai termöhelve.
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Dicraiieura moUicula Bob, Nag3'enyed IX.

Chlorita flavescens F. Nagyenyed VIII— IX. Magyar-Bagó IX.

Kis- Pest V.

Empoasca smaragdula Fali. Nagyenyed IX.

Eiipteryx atrojnmctata Goeze. Nagyenyed V. IX. Kelen-

föld V.

Cicadula sexnotata Fali. Nagyenyed, Budapest, Csik-Szent-

Márton VII—IX. — pundífroiis Fali. Nagyenyed IX. Az erdélyi

(V) régióra új.

Doratura impudica H o r v. Nagyenyed VI. — stylata B o h.

Hargita VII. Kelenföld IX, — liomophyla Flór. Nagyenyed, Alsó

Orbó VI. Csepel VII.

Oraphocraerus ventralis Fali. Nagyenyed Ví. VII. Alsó-

Orbó VI. Tusnád, Budapest VII.

Thamnotettix fenestratus H. - S c h. Nagyenyed VIII. — tenuis

G e r m. Nagyenyed IX—XI. Budapest X. — croceus H. - 8 c h.

Nagyenyed V —IX, — quadrinotatus F Nagyenyed VII— IX. —
sulphurellus Zett. Vihnye VII. — subfusculus Fali. Buda- Örs

VI. — simplex H. - S c h Nagyenyed VII.

Athysanns flavovarius H. - S c li. Nagyenyed VII. — intersti-

tialis G e r ra. Nagyenyed, Budapest Vll. — striola Fali. Buda-

pest VI. — liueolatus BruU. Nagyenyed V. — plebeius Zett.

Nagyenyed, Budapest IV—VIII. — aemulans K b. Nagyenyed IX.

Az erdélyi (V.) régióra új. — procerus H. - S c h. Bedell VII.

4z erdélyi régióra új.

Jassus furcatus F e i r. Nagyenyed VII. — mixtus F. Nagy-

enyed VII.

Platymetopius undatus D e g. Nagyenyed IX.

Deltocephalus socialis Flór. Nagyenyed VI—IX — ocellaris

Fali. Nagyenyed V. — piduratus Fi eb. Nagyenyed V—IX.

— pulicaris Fali Nagyenyed VII - IX. — striatus L. Nagyenyed
VI—IX. Kelenföld IX. — abdominahs F. Igenpataka, Tusnád,

Csepel VII. — collirms D a h 1 b. Nagyenyed VI—VII. Kelenföld

IX. — striifrons K b. Nagyenyed IX.

Acocephalus nermsus S c h r k. Nagyenyed, M.-Bagó, Tusnád
VII—IX. — bifasciatus L, Nagyenyed VII. — albifrons L. Nagy-
enyed, Topánfalva VII. — histrionicus F. Magyar Bagó IX. —
tivularis G e r m. Nagyenyed, Csik- Szent-Márton VIII.

Fieberiella Flori Stal. Nagyenyed IX. Az erdélyi régióra új.
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Selenocephalus obsoletus Gerni. Nagyenyed, Nyirmez, Buda-

pest VII.

Peuthimia nigra Goeze. Nagyenyed, A.-Orbó, Nag^yz-Maros

Ví— VI. — var. haemorhoa S c h r k. Nagyenyed, Oláh-Lapád V—VI.

Euacanthus interrupkis L. Igenpataka, Tusnád Vil.

Tcttiíjonia viridis L. Nagyenyed, Pilis-Szent-László, Kelen-

föld IX.

Icliocerus seurra Gerni. Budapest VIII. Rákos X. —
Herrichi H b. Csombord II. Nagyenyed II. VI. XI. — líturatus

Fali. Hátszeg VII. — Populi L. Nagyenyed XI. Csombord II.

Vihnye VII.

Pediopsis veriscens F. Tusnád, Hátszeg, Budapest VII. —
nana H. -Sch. Nagjenyed. VII. Igenpataka VI. Tusnád VII.

Agallia simtata M. R. Kis-Pest VI. -— venosa Kall. Nagy-

enyed III -XI. Tusnád VII. Rákos X. Budapest VII.

Ledra aurüa L. Oláh-Lapád VHI.

Meqoplühalmns scanicus Fali. Nagyenyed VII. Rákos VI.

Ulopa trivia Germ. Nagyenyed IX.

Membracidae.

Centrotus conmtns L. Nagyenyed, Alsó Orbó, Csombord,

Nagy-Maros II—VIII.

Gargara Genistae F. Oláh-Lapád VIIL

Cercopídae.

Triecphora mactata Germ. Nagyenyed, A.-Orbó IV—^VI.

Lepyronia coleoptrata L. Nagyenyed, A.-Orbó, Csepel VI—VII.

Aphrophora Salicis Deg. Csepel. — Alni Fali. Nagyenyed,

Remete, Tusnád VI—IX.

Ptyelus lineatus L. Nagyenyed VI. — campestris Fali.

Nagyenyed, Nyirmez-Kköz VII — IX. — spumarivs L. Nagyenyed,

Oláh-Lapád, Alsó-Orbó VI—IX. — var. leucocephalus L. Nagy-

enyed VI. — var. leucophthalmus L. Szalók, Széphalom VIII.

Cicadídae.

Cicadetta montana S e o p Hargita VIII. — tibialis P z.

Nagyenyed VI.
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Fulgorídae

Tettigometra atra H a g e n b. Nagyeiived V. — sulphurea

M. R. Nagyenyed V. Eddig csak három hazai terraheJye ismere-

tes. — oUiqua P z. Miriszló VI. — varia F i e b. Nagyenyed IX.

Cixius pilosiis 1. Torda MII. — nervosus L. Nagyenyed VIII.

— cunicularius L. Nagyenyed MII. — stigmaticus Germ.
Buda-Kesz V.

Hyalesthes obsoletns Sign. Nagyenj^ed VÍII.

Oliarus splendidulus F i e b. Nagyenyed VIIl. — ^^aZíens

Germ. Ga:am-Berzericze IV. Új adat a (III.) régióra. — quin-

quecostatus F i e b. Nagyenyed VI—VII. Remete VII. — cuspidatus

Fi eb. Nagyenyed, Nyirmez VI—VIII.

Didyophora europaea L. Nagyenyed \'III— IX. Runk. Buda-

Kaláz, Csobanka VIII.

Mycterodus confiisus Stal. Nagyenyed, A.-Orbó V—VI. —
nasutus H. - S e h. Nagyenyed, Oláh-Lapcád, Buda-Kesz \.

Issus coleojjtratus F. Valószinüleg a Dunán túli (II.) régióban

is megvan, mert a határhoz közel es Rába melléki St.-Ruprecht-

nél gyjtöttem.

Hysteropterum conspurcatum Spin. Bedeli VII.

Asiraca clavicornis F. Nagyenyed V—VIII.

Megamelus notula Germ. Nagyenyed IX.

Kelisia melanops Fi eb. Hensehi Horv. Nagyenyed VII.

Conomelus limbatus F. Nagyenyed VII.

Delphax pellucida F. Nagyenyed W. VII. Tusnád VIII. —
striatella F. Budapest VII—IX. Rákos ML — propinqua F i e b.

Kelenföld IX.

Dicranotropis hamata B o h. Miriszló VIII.

Psyllidae.

Rhinocola speciosa Flór. Nagyenyed VII. Csombord II.

Aphalara Calthae L. Budapest X.

Psylla Foersteri Flór. Nagyenyed, Tusnád, Honda VII.

Trioza Urticae L. Nagyenyed Vll.
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Csigaházban él Argyroneta aquatica.

Irta Ssücs József.

Április 11 -én a györszigeti határban, az új Rábarneder

baloldalán lev csatornának pinnyédi felén egy mocsári csiga

(Limnaeus stagnnlis) lakatlan házában fogtam egy búvárpókot

{Argyroneta aquatica).

E jelenség három szempontból szokatlan volt. Elször azért,

mert tudtommal Argyronetát nem fogtak Gyrött, másodszor az

Argyroneta mint iierman Ottó is irja „az állóvizek oly

helyeit kedveli, a melyeken a vizinövényzet dúsan tenyészik",

itt pedig vizinövényzet egyáltalán nem volt, harmadszor pedig

mit keresett az Argyroneta a lakatlan esigaházban?

A pókot hazavittem, betettem az aquariumba a esigaházzal

együtt. A csigaház megtelt vizzel és lemerült az aquarium fe-

nekére, másnap reggel azonban a viz szilién lebegett függleges

helyzetben csúcsával fölfelé.

Hogyan került a holt csigaház a viz szinére?

E kérdésre a feleletet hamar megtaláltam, mert a csigahá-

zon keresztül nézve egy világosabb csaknem gömb alakú réte-

get vettem észre, melybe alulról egy sötétebb test nyúlt bele,

mely nem volt egyéb, mint a pók potroha: ugyanis az Argyro-

neta búvárharangot épített a csigaházba, melyet megtöltött leve-

gvel, a leveg pedig felemelte a csigaházat.

E kérdés megoldása kapcsán felmerül egy újabb kérdés,

hogy hogyan bocsátja ki a csigaházból az Argyroneta az elhasz-

nált, szénsavval telt levegt? Erre vonatkozólag — azt gondol-

tam — csak egy mód lehetséges úgy, hogy az Arggroneta fel-

mászik a csigaház tetejébe, mire a súlypont felkerül és a csiga-

ház felborul, minek következménye ismét csak az lehet, hogy a
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csigaház száján az elhasznált leveg eltávozik, helyébe viz lép

és az egész folyamat újból kezddik. A megfigyelés — mint

alább látni fogjuk — e feltevésnek ellene szólt.

Április 14-én újra kimentem az említett helyre ahol az

Arqyroneiát fogtam. Szerencsémre sikerült még egy Argyronetát

fognom, csakhogy a csatornának azon a részen, ahol már egy
kis vizinövényzet (borzhinár) volt. Az Argyronetát akkor fogtam
meg, mikor az harangjából kint volt. Ezt is hazavittem, betettem

az aquariumban, melynek fenekére egy üres csigaházat (Lim-

naeus stagnalis) tettem. Csalódásomra a pók nem a csigaházba,

hanem az aquariumban lev borzhinárra építette búvárharangját.

Apr. l6-án reggelre a borzhinárra épitett búvárharang üres

volt. Se pók, se leveg nem vol^ már benne u. h. egészen össze-

esett. Kerestem a pókot és mindjárt meg is találtam a csiga-

házban.

Apr. 19-ig semmi különösebbet nem észleltem egyik pókon

sem, melyek hol a vizszinén, hol a fenekén voltak. Ápr. 19-en

azonban észrevettem, hogy az egyik pók (az ápr. 11-én fogott

példány) csigaházának tetején lyuk van, amelyen buborékok gyön-

gyöznek, miközben a ház lesülyed a fenekére. E jelenség meg-

figyelése megdöntötte az elbbi feltevésemet az elhasznált leveg
kiürítésére vonatkozólag, de viszont megersíti azon nézetet, —
amit Hermán Ottó is valószínnek tart — hogy az Argy-

roneták általában egy rés nyilasa által ürítik ki búvárharaiigjuk-

ból az elhasznált levegt. Kétségkívül e tény is azt látszik iga-

zolni, hogy a pók búvárharangjának fonalait széthúzta a csiga-

házban és annak tetején bocsátotta ki a levegt.

Azt kérdezhetné most valaki, hogy a lyuk, amelyen a lég-

buborékok távoztak hogyan kerültek a csigaház tetejére ?

A lyuk tekintélyes nagyságú volt és a csigaház utolsó csa-

varulatának letörésébl származott, de hogy mi vagy ki okozta

a letörést azt nem tudom. Nem tartom valószínnek, hogy a pók

csinálta, volna a lyukat. Az aquariumban a legszorgíümasabb

kutatás ellenére sem találtam meg a letört részt, tehát valószín,

hogy a pók vagy letöi't vég csigaházat keresett fel, vagy pedig

hazaszállításkor törött le a kérdéses lész. A másik csigaház még
ekkor teljesen ép volt. Másnap Pestre kellett utaznom, magam-
mal hoztam az Argyronetákát is a csigaházakkal együtt. Mire

Pestre értem a másik csigaháznak is le volt törve a vége — va-

lószínleg az út viszontagságaitól.
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Néhány napig a szokott életmódot folytatták az Argyrone-

tdk Nappal csak nag>- ritkán jöttek ki, buvárharangjukat éjjel

töltötték meg.

Ápr. 25 én este a két Argyronétát a csigaházon kivl ta-

láltam. Testük már nem volt eziistszinii. azaz légbuborék nem

tapadt hozzá. Azt gondoltam, hogy talán megdöglöttek, de téved-

tem, mert az Argyronétáh még lomhán mozogtak.

Másnap reggelre mindkett megdöglött, elttem ismeretlen

okokból.

A két csigaházat felbontottam, hogy a búvárharang hely-

zetét megvizsgáljam, de csak annyit tudtam megállapítani, hogy

a búvárharang a csiga szájának fels részétl ívalakban terjed

k. b. az els nagy csavarulat fels végéig, honnan ismét leko-

nyul. A búví'irharang magasságát — még a pók életében — a

harangban lev leveghólyag kerületébl határoztam meg, t. i.

az a rész ahol a leveghólyag volt átnézve rajta világosabb mint

a többi.

A pókoknak rövid élete sajnos lehetetlenné tette további

megfigyeléseimet arra vonatkozólag, hogy a lyuk hogyan került

a csigaház tetejére, illetleg hogyan viselkedtek volna a pókok

azon esetben, — az elhasznált leveg kicserélésére vonatkozólag

ha teljesen ép csigaházba tesszük ket.

Öt hermophrodita lepke.

Irta A. Aigner Lajos.

Pieris Daplidice L. Ennek a fajnak két úgynevezett herma-

phroditáját birom. Az egyik példányon a jobb oldal egészen ki-

fejezetten nstény jellem, a fels szárny középfoltja, az apicá-

lis rajz s a bels szegélyhez közel álló folt, valamint az alsó

szárny fekete szegélyrajza nagyon jól kifejlettek. (Budapest, 1900

aug. i2.)

Kevésbbé hatáiozottan felemás a második példány (balra

nstény, jobbra 5). A bal szárny ;ipicális rajza alig nagyobb, de

kissé sötétebb, a középfolt valamivel nagyobb a jobb szárnynál,

a bels szegéi} hez közelálló folt pedig apró; az alsó szárny

nstényrajza elég erteljes, de a jobb alsó szárny küls szegélyein

IS nuuatkozik néhány fekete folt, mely a rendes hímen hiányozni

szokott. (Budapest, 1902. jul, 20.)
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Ezekhez járul még a geii. vern. Bellidice O.-nek egyik pél-

dánya (balra nstény, jobbra hím), melyen a gynandromorphis-

mus gyengén jut kifejezésre ; most a bal fels szárny apieális

rajza és középfoltja kevéssel nagyobb a mas oldalinál, csak a

bels szegély felé álló folt elég nagy ; az utolsó szárnyon a

nstény rajzának csak a nyoma látszik. (Budapest, 1896. már-

ezius 18.)

Mind a három esetben az állatok felemás voltát csak a

következ napon, a feszítés alkalmával vettem észre. Ennélfogva

aztán harmadnapra rá az illet termhelyeken borzasztó öldök-

lést vittem véghez a P. Daplidice és Bellidicék között, sajnos

eredmény nélkül, mert újabl) heimaphrodita nem akadt.

Erebía aethíops Esp. Hermaphrodita példányom fonákján

is balra a nslény, jobbra a hím rajzát tünteti fel ; ehhez ké-

pest a bal csáp rövidebb a jobboldalinál. Potroha hímnem. (Eper-

jes, Húsz Ármin.)

Boarmia repandata L. Korán elhunyt lepkész-barátom,

Nécsey Istvántól kaptam annak idején cserébe a Boarmia

repandata L. oly példány, melynek baloldali csápja hímnem,
jobboldah pedig nnem. Potroha nnem. (Verebély 1900 jú-

lius 16.)

Nógrád-Vercze lepke-faunája.

Irta A, Aigner Lajos.

II.

Sphingidae.

Acherontia Atropos L. Dr. Madarász íia talált egy példányt.

Protoparce Convolvuli L. Augusztusban Mirabilison.

Deilephila Euphorbiae L. Dr. Madarász Gyula fia fogott egy

példányt.

Chaerocampa Elpenor L. Jul. közepén fogtam csalétken.

Metopsilns porcellus L. Jul. közepén fogtam egy példányt

csalétken.

Macroglossa Stellarum L. Hernyóját jul. közepén találtam

Galiumon.
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Notodontidae

Cerura hifida Hb. Hernyóját júliusban találtam.

Pheosia tremula Cl. Hernyóját jul közepén találtam.

Phalera hucephala L. Május végén találtam egy párt copu-

lában, jul. végén pedig hernyó csapatát tölgyfa bokron.

Pygaeia anachorata F. Jul. második felében néhány pél-

dányt találtam nyárfa derekán.

Pygaera picjra Hufn Hernyóját találtam jul. közepén.

Lymantridae.

Híjpogíjmna morio L. Május közepén és jun. második felé-

ben nem gyakori.'

Orgyia gonosligma F. Hernyóját jul. közepén találtam.

Orgyia antiqna L Jul. második felében nem gyakori.

Dasychira pudibunda L. Hernyóját augusztusban diófán

találtam.

Euprodis chrysorrhoea L. Jul. elejétl aug. elejéig, nem ritka

az abr. punctigera Teich. Hernyója május—júniusban.

Porthesia similis Fssl. Jul. közepén találtam egy példányt.

Siüimotia Salicis L. Jul. elején nyárfán találtam.

Lymantria dispar L. 1903-ban jul. végétl aug. végéig,

1907-ben tömérdek mennyiségben hernyójával, mely nagy kárt

okozott.

Ocneria ruhea F. Aug. elején ritka.

Lasiocampidae.

Malacosoma neustria L. Jun. elején, hernyója májusban.

Malacosoma castrensis L. Jul. közepén találtam egy pél-

dányt, hernyóját május végén.

Trichiura Crataegi L. Máj. közepén találtam hernyóját.

Eriogaster lanestris L. Hernyóját júniusban láttam.

Marcrothylacia Bubi L. Máj. közepén fogtam nstényét.

Lemoniídae.

Lemonia Taraxaci Esp. Szept. elején Dr. Madarász Gyula

lámpán fogta.
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Saturniídae

Satimiia Pyri Schiff. Hernyóját jul. végén szilva- és körte-

fán láttam.

Saturnia Spini Schiff. Apró hernyóját május végén figyel-

tem meg.

Drepanidae

Drepana hinaria Hufii. Jul. 2-án fogtam egy példányt.

Drepana cuUraria F. Jul. közepén fogtam néhány példányt.

Thyrididae.

Thyris fenestrella Se. Jun. végétl jul. elejéig gyalogbodzán

elég gyakori.

Noctuidae.

Acronycta Aceris L. Jul. közepén találtam.

Acronycta Euphorhiae F, Jul. közepén csalétekre jött.

Acronycta Rumicis L. Július közepétl aug. elejéig csal-

étekre jött.

Agrotis pronuba L., ab. innuba F., comes Hb., ab. adsequa

Tr, c. nigrum L., xantographa F., var. cohaesa H S., Tritici L.,

ypsilon Rótt. Szeptember elején csalétken.

Agrotis Primuláé Esp., simulans Hufn., signifera F. Július

elején csalétken.

Agrotis segetum Rchiff. Hernyóját jul. elején találtam.

Epineuronia cespitis F. Szept. elején csalétken.

Mamestra nebulosa Hufn. Jul. elején csalétken.

Mamestra Brassicae L. Aug. közepén lámpán.

Mamestra Oleracea L. Szept. elején csalétken.

Mamestra TrifoUi Rótt. Jul. végén lámpára jött.

Mamestra dentina Esp. Jul. közepétl szeptember elejéig

csalétken.

Mamestra chrysozona Bkh. Jul. 11-én fogtam egy példányt

virágon.

Miana bicoloria ab. furuncula Hb. Augusztus végén került

hálómba.

Hadena monoglypha Hufn. Jul. közepén világossághoz jött.

Hadena lithoxylea F. Jun. közepén ház falán ült.

Dipterygía scabriascula L. Jul. közepén felkereste a csal-

étket.
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Rhizogramma detersa Esp. Jul. közepén világosságra jött.

Cloantha rádiósa Esp. Jul. közepén virágokon ült.

Políjphacnis sericata Esp. JuL közepén nagy számban ke-

reste fel a csalétket.

Brotolomia matículosa L. Szept. elején csalétken.

Mánia maura L. Halász nev tanuló fogta.

Hydroecia nictitayis Bkh. Jul. vége felé jött a csalétekre.

Leucania tirens var. immaculata Stgr. Jul. közepén fáról

kopogtattam, szept. elején pedig az est homályban fogtam egy ko-

pott példányt.

Leucania pallens L. Aug. végén és szept. elején estefelé

nedves réteken szállt s a csalétekre is jött.

Leucania L-alhum L. Szept. elején csalétken.

Leucania alhipímcta F. Aug. közepétl szept. elejéig este-

felé nedves réteken és csalétken is fogtam.

Leucania Lytharqyrea Esp. Szept. elején csalétekre jött.

Caradrina quadripunctata F. Jul. végén palánkon ült.

Acosmetia caliginosa Hb. Jun. végén nedves réten repült.

Rusina umhretica Goeze. Július közepén srn jött a csal-

étekre.

Amphipyra livida F. Aug. elején fehér házfalon ült.

Amphipyra pyramidea L. Jul. közepén és szept. elején

elég gyakran kereste fel a csalétket.

Mesogona acetosellae F. Szept. elején ismételten jött a

csalétekre.

Calymnia trapezina L. Jul. közepén csalétken.

Orrhodia Vaccinii L. Szept. elején csalétken.

Calocampa exoleta L. Hernyóját június végén találtam Me-

litotuson.

Scotochrosta pulla Hb. Szept. elején csalétken.

Calophasia lunuta Hufn. Jul. 12-én fogtam egy példányt.

Ciicullia Blattariae Esp. Hernyóját máj. végétl jun. végéig

aug. elejéig találtam Verbascura nigrum
,
és . phoenicium és

Millefoliumon.

Cucullia umbratica L. Jun. végén kerítésen ült.

CucuUia Chamomillae Schiff. Aug. végén csalétekre jött.

Cucidlia argentea Hufn. Hernyóját szept. közepén Artemisián

leltem.

Heliaca te7iebrata Se. Máj. közepén nedves réten.
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Heliodes rupicola Hb. Dombay máj. második felében fogta

és juii. közepén fogtam egy kopott példányt.

Helioihis Carclui Hb. Aug. elején kopott.

Heliothis dipsacea L. Jul. közepéjl aug. közepéig nyiltan

száll virágról-virágra.

Acontia luctuosa Esp. Május közepétl jun. végéig és jul.

végétl aug, végéig gyakori.

Erastria ^nisiUa Mew. Jun. közepétl jul. elejéig fák lomb-

ján nem ritka.

Erastria fascina L. Ritka. Július vége felé fogtam egy

példányt.

Riviila sericealis Cl. Aug. elején nedves réteken ritka.

Prothymnia viridaria Se. Jul. közepén elég ritka.

Emmelia trabealis Se. Jun. vége felé és jul. végétl aug.

végéig virágokon, gyalogbodzán stb. nem ritka.

Scoliopteryx lihatrix L. Jun. végén fák lombjairól kopog-

tattam, szept. elején csalétekre is jött.

Ahrostola asclepiadis Scbiff. Aug. elején a világosságra jött.

Ahrostola trijjartita Hufn. Aag. végén csalétken fogtam.

Pltisia modesta F. Jun. végén nappal kóron ült.

Plusi I chrysitis ab. inuncta és ab. disjímcta Jun. közepén

és aug. végén nedves réteken szállt este felé.

Plusia gutta Gn. Jul. elején és aug. végén este nedves réten

fogtam.

Plusia gamma L. Jun. közepén, egész júliusban és aug

közepétl szept. közepéig gyakori.

Euclidia mi Cl. Jun. végén és jul. végén nem gyakori.

Euclidia glypMca L. Május—júniusban nedves réteken

gyakori.

PseudopMa lunaris Schiff. Jul. közepétl aug. elejéig, her-

nyóját jul. elején tölgybokron találtam.

Catocala electa Bkt. Jul. végén és szeptember elején csal-

étken.

Catocala elocata Esp. Jul. végén falon ülve találtam.

Catocala nupta L. Aug. végén és szept. elején falon ült és

csalétekre is jött.

Catocala dilecta Hb. Jul. vége felé fogtam egy példányt

csalétken.

Catocala sponssa L., promissa Esp., Hymenea Schiff. Július

közepén srn jött a csalétekre.
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tcciitu ludicra Hb. Július közepéu csalétekre jött.

Toxocampa lusoria L., pastinum Fr., Viciae Hb, Craccae F.

Aug. elejétl szept. elejéig elég nagy számban jelentkezett a

csalétken.

Toxocampa límosa Tr. Jul. közepén gyakran jött a csal-

étekre.

Zanclognatha tarsiphimalis Hb Egész júliusban bokroktól

felkavarva elég gyakori, csalétekre iá jár.

Hermmia derivalis Hb. Jun. végétl jul. végéig gyakori,

csalétekén is.

Herminia tentacularia L. Máj. végétl jun. közepéig és jul.

elejétl aug. végéig gyakori, csalétekén is.

Hypena proboscidalis L. Aug. közepén a világosságra jött.

Hypena rosíralís L. és var. imicolor Tutt. Jul. közepétl aug.

végéig csalétekén fogtam.

Magyarország szú-féléi.

Irta Csiki Ern.

xni.

2. Hylastes cunicularius Erichson (scabrifrons Sturra.)

Fekete, a csápok (a bunkó sárga) és a lábfejízek barnás- sárgák. Az

ormány hosszabb, csúcsán kétoldalt mélyen benyomott és a közé-

pen hosszanti élecskével. Az eltör háta a középen olyan széles

mint hosszú, oldalai kerekítve kiszélesedettek, felül domború,

mélyen és erteljesen pontozott. A szárnyfedk egy és három-

negyedszer oly hosszúak mint szélesek, tövükön kettsen öblösek,

erteljesen pontozottak, a hosszanti pontozott barázdák közül

különösen a belsk mélyek, a közterek keskenyebbek, harántul

ránczoltak és gyéren szrösek. A hímek utolsó haslemezén sárga-

szrú gödröcske van "és a hátsó lábszárak bels oldala a csúcson

súrún szrös. Hossza 3*5—4*5 mm.

Elfordul egész Európában és faunánkban sem rika. Eddig

ismert termhelyei : Trencsén, Tátrafúred, Tátraszéplak, Hoverla-

és Turkulhegy (Máramaros vm.), Radna-Borberek, Ünk, Gyergyó-

tölgyes. Tusnád, Tömös, Brassó, Segesvár, Kerczi- és Szebeni-
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hegység ; Horvátország : Fuziiie, Delnice ; Bosznia : Vucjaluka,

Bjelasnica- és Igmaii-plaiiina, Visegrád, Krupa.

Tápnövéiiye a lúczfeny (Picea excelsa) és ritkábban a vörös

feny (Larix larix). Április vagy május hónapokban rajzik, els

nemzedéke júliusban, a második októberben teljesen kifejldött,

egy harmadik nemzedék nagyon ritkán fejldik. Rágványa az

elbbi fajéhoz hasonló, eltérés leginkább abban nyilvánul, hogy

a nstény az anyamenet bejératát kiszélesíti, elcsarnokot készít.

Szintén veszedelmes faj, mely különösen a lúczfeny ültetvények-

ben okoz tetemes kárt.

3. Hylastes lineáris Erichs. [variolosus Perris, clavus Wollast.

Fekete, kevésbé fényl, a csápok, a lábfejizek és ritkán a

szárnyfedk is vöröses-barnák. Az ormány a tövén kissé benyo-

mott, gyenge hosszanti éllel. Az eltör háta másfélszer oly hosszú

mint széles, párhuzamos oldalakkai, felül kissé lapított, ertelje-

sen pontozott, a pontok hosszúkások és helyenként ránczokká

folynak össze, hosszanti középvonala sima vagy élecske emelkedik

ki. A szárnyfedk hengeresek, hosszúak, párhuzamos oldalakkal,

a pontozott barázdák elég finomak, a közterek szélesebbek fino-

man szemecskézettek, testhezálló szrökkel sürún fedettek és egy

sor kissé lehajló sörtével díszítettek. Hossza 3—3"5 mm.

Elfordul egész Európában ; Magyarországon (Zirczen és a

Hoverla-hegyen Máramaros vármegyében) ritka.

Tápnövénye az erdei feny [Pinus silvestris) és a tenger-

melléki feny (P. maritima). Életmódját még nem ismerjük eléggé,

az azonban bizonyos, hogy évenként két nemzedéke fejldik, az

els májás-júniusban, a második július-augusztusban lép fel.

var. corticiperda Erichson.

A törzsfajtól következkben tér el : a szárnyfedk közterei

olyan szélesek mint a pontozott barázdák, utóbbiak pontjai na-

gyok, erteljesek, a közterekben a sürú szrözet hiányzik, csak

a sörtesor van meg.

Elfordul a Földközi-tenger tájában, nálunk Dalmácziában

(Meleda) szigetén.
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Lepkészeti egyveleg.

Irta A. Aigner Lajos.

1.

Chrysophanus Dorilis Hufn.

Az „Entom. Wochenblatt" 1908. 5. számában leírja G i 1
1-

m e r ennek a fajnak új eltérését mint ab. ? fusca (egészen

fekete, csak a két szárny szegélysávja sárgás-piros). Ez az akak

Budapest környékén nem ritka. Gyjteményemben két pár fog-

laltatik (mert a hímnek is van ily sávja) ab. tulvomarginalis

Schultz név alatt. Hol írta le Schultz azt sajnos fel nem jegyez-

tem, de bizonyára ugyanarról az eltérésrl van szó, a melynek a

Schultz-féle nevet kell viselni. Megjegyzend, hogy a budapesti

hímnél a szegélysáv nagyon gyöngén van kifejldve, míg a ns-

tény, élénk sárga fonákjánál fogva, átment a var. orientális

Stgr.'-hez, a melynek egyes példányai Németországban is elfor-

dulnak. (Spnler, Grosssehmetterl. 58. 1.)

Zygaena Astrarche Bgstr.

Az emiitett helyen megállapítja G i 1 1 m e r a var.

ornata Stgr.-nek Németországon elfordulását. Magyarországon,

nevezetesen Budapesten is található. Ez alkalommal átvizsgáltam

Astrarche véldmymnvAt és úgy találtam, hogy a törzsfajnál (május-

június) a szegéíysáv gyöngén fejldt r, azaz a fels szárnyon

többnyire csak 4, ritkábban csak 2-ö piros folt látható tisztán,

míg a szárny csúcsa felé es 2, illetleg 3 4 folt igen homályos,

vagy teljesen hiányzik. A var. ornata a legszebb alak, többnyire

a törzsfajnál nagyobb, píros pettyjei nagyobbak (fels szárnyán

6 az alsón 5), fonákja valamivel sötétebb szürke. A gen.aest.

Calida Bell. ugyanoly nagyságú, mint az elbbi, piros pettyjei

(6 és 5) valamivel kisebbek, fonákja barnás. Ez az alak ritka, a

nyári nemzedék (jul.aug.) legtöbb példánya kisebb vagy ugyan-

oly nagy, mint a törzsalak, pettyjei (6-5) azonban jól kifejlettek

és méltán viselhetnek régibb nevüket ; var. aestiva Stgr., mig a

Calida amaz eltérésének lenne tekintend, épen úgy, mint az

ornata az Asírarche-éimk.
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Lycaena Icarus Rótt.

A szárnya tövén többé-kevésbbé kék behintésú nstényt
F n c h s A. caeruled-imk nevezte el ; elfordulnak azonban, bár

nagyon ritkán, egészen kék nstények is, a melyeket M a a s s e n

(Stett. Ent. Zeit. 1880. p. 160) glanca névvel jelölt meg ; ezek

közt rendkívül ritka az oly nstény, melynek minden szárnyán

egy sornyi piros szegélyfolt mutatkozik. Ezt az alakot G i 1 1-

m e r M. (Ent. Wochenbl. Iy08. 6. sz.) ab. amethystina-nak

nevezte el. Gyjteményemben van egy példány, melyet Húsz
A r m i n fogott Eperjesen.

Colias Hyale L.

Legújabban a C. Hyale-nak oly hímjét, mely fels, esetleg

alsó szárnya közepén is narancsszín tünetü, G a e s t W. ab.

jiinior-nsdi nevezte el. (Zeitschr. f. wiss. Insektenbiologie I. 1905.

p. 380.) Ily példányt kaptam Kassáról, Bezsilla Samu úrtól.

Azt a részben feketés eltérést, melyet nemrég leírtam

(Annales Musei Nat. Hung. IV.) már régebben (1884.) elnevezte

Grumm- Grshim ail ab nigrofasciata-ívdk, mcst Geest
W. (1. c. 379.) egy kevésbbé feketés eltérést ab. radiata-nak

nevezte, mely nézetem szerint az elbbivel egyesítend.

Gonopteryx Rhamní L.

Újabb idben a német entomologiai lapokban többször volt

szó czitromlepkékrl, melyek sokáig hevervén cyános üvegben,

piros foltokat mutattak. Ehhez megemlítem, hogy néhány év eltt

a Colias Hyale L. és Pieris Rapae L. egy-egy példányát a cyános

üvegben felejtettem és midn néhány hónap múlva rájuk buk-

kantam, mind a kettn karminpiros nagy foltok voltak láthatók.

Ez alkalommal visszatérek a O. Rhamní nászrepülésére,

melyrl a közelmúlt években többször emlékeztek meg az ento-

mologiai lapok. Ily nászrepülésnek néhány év eltt a budapesti

Farkasvölgyben szintén tanuja voltam és ugyanakkor megftgyel-

tem egy G. Rhamni hímet is, a mely egy holt nstény körül

forgolódott, de azt meg nem állapíthattam, vájjon ez a hím

copulába bocsátkozott- e a holt nsténynyel, a mire már volt eset.

A nászrepülést különben gyakran említik a gyjtk. így

p. 0. a Yanessa polychloros L. nászröptét említi Rothke (Gross-

schmett. von Krefeld 1898. p. 25.) Magam N. Veröczén 1903-ban
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figyeltem meg a Colias Hyale L. nászröptét, melyben a tova-

szálló hímet csökönyösen követte a nstény.

A Lycaena Árgus L. (Aegon Schiff.)-nél a nászrepüléshez

hasonló jelenséget figyeltem meg néhány év eltt Isaszegen. A fben
lehevertem kissé pihenni. Ekkor láttam két /,. Árgust (í ?), a

melyek játszadoztak, kergetdztek, majd majd magasabb szárú

növény aljára szálltak s azon zték egymást, vagyis a nstény

spirális vonalban haladt fölfelé, nyomon követve a hím által, ha

aztán elértek a növény csúcsához, átszálltak közelálló más nö-

vényre s ezen ismételték elbbi játékukat. Jó ideig gyönyörköd-

tem ebben az érdekes játékban, míg végre a két lepke tovaszállt.

Epinephele Jurtina L. ab. semialba Brd.

Irta A. Aigner Lajos.

Az „Entmologisehe Zeitsehrift" XXI. évfolyam 38. számá-

ban M e u t h P. H. hírt ad arról, hogy 1907. augusztus hó

elején Gráczban az E. Jurtina oly nstényét fogta, melynek

egyik fels szárnya albinotikusan elszínezdött. Ezt, úg3 látszik

nagy ritkaságnak tartja. Utalok e tekintetben Rüh l-nek „Gross-

schmetterlinge" czímú jiiúvére, melynek 602. lapján ezeket írja:

„Ab. semialba Bruand. Ezen név alatt összefoglalhatók azok az

albinistikus alakok, a melyek az E. Janira (Jurtina) nev fajnál

nem épen ritkák. Ezek csak ritkán tiszta fehérek, (ily példányt

ábrázol E s p e r. A.) mert a legtöbb esetben a fehér szín, többé-

kevésbbé ersen, foltszeren lép fel, még pedig hol szabályosan,

hol szabálytalanul." Ez az elszínezdés Magyarországon épen

nem tartozik a különös ritkaságok közé. Gyjteményemben 29

példány foglaltatik hazánk különböz részeibl. Két példány

csaknem tiszta fehér, csupán a fels szárny töve felé barnás, az

illatozó folt pedig ersen kifejlett; egy példány inkább fakó

barnásán elszínezdött ; némely példányon mind a négy szárnyon

látható szabálytalan nagy fehér vagy fehéres folt ; a legtöbb

példányon azonban az elszínezdés a fels, vagy alsó szárnyakra,

avagy csupán az egyik szárnyra szorítkozik. Oly példány ábráját,

a melynek mindegyik szárnyán csaknem szabályos fehér folt

látható, lásd a Rovartani Lapok I. kötet 1884. 185. lapján.
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Néhányánál az említett példányoknak, melyeket a vidékrl

kaptam, hiányzik a fogás napja, egyeseket júniusban (16. 27.)

és júliusban (15) találtam, a legtöbbet azonban augusztus köze-

pén (15. 17.) — sajnos elkésetten, mert többnyire kopottan —
fogtam Budapesten, a Kamaraerd eltt elterül réten, mely

nyáron át olykor több ízben, nagyobb eszés folytán, áradásnak

van kitéve, mely azonban gyakran le szokott folyni.

Ennélfogva azt hiszem igaza van H a b i c h 0. bécsi lep-

késznek, akinek az a véleménye, hogy a szóban lev albinotikus

jelenségeket a túlságos nedvesség okozza, a melynek a báb ki

van téve.^)

St ennek a nézetnek már régebben adtam kifejezést : „A

részleges albinismust valószínleg a bábot váratlanul ért nagy

nedvesség okozza.^)

A részleges albinismusokét Standfuss M. is a túlságos

nedvességnek tulajdonítja, mindazonáltal megjegyzi, hogy az Ep.

Janira (Jurtína) oly bábjai, melyek napsütötte lejtkön kifejld-

nek, albinotikus formáknak adnak életet.^)

Ezekkel a véleményekkel szemben megjegyzi a szerkeszt,

S t i c h e 1 H,, hogy „az albinismusnak gyakran sajátságosan

korlátozott kiterjedésénél tekintetbe veend az a lehetség, hogy

ilyenkor a szárnyak úgynevezett vérzésérl, vagy a i.estbl ered

maró kiválasztásról van szó, a mely a lepke kikelése alkalmával

kiömlik és melynek hatása a szárnyak bizonyos részére szorít-

kozik.
"

Ebben a felfogásban nem osztozhatom. Ellene szólnak az

egészen albinotikus, azaz tiszta fehér példányok, valamint az

egyidejleg, augusztus közepén talált fentemlített példányok nagy

száma (kb. 20) ; mert nézetem szerint a „vérzés"-nek csak na-

gyon ritka esetekben lehetne helye, semmi szín alatt sem oly

nagy mennyiségben, mint az érintett esetben.

1) Jahresbericht des Wiener Ent. Ver. VII. p. 29. 1896.

2) Eovartani Lapok 1899. VI. 14. lap.

3) Handbuch d. p. Grossschmetterlinge 2. Auíl. 1896.
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A fehér téli lepke, melyrl a R. L. rnult évi utolsó tüzeté-

ben megemlékeztem, az idén nem került meg, noha néhány lep-

készünk élénken érdekldött iránta (magam beteg voltam), st
Charles Rothschild is, aki még anyagilag is kész volt fel-

fedezését elmozdítani. Mindenek eltt szándékoztam Újhelyi
József, a M, Nemzeti Múzeum praeperátorát Nógrád -Kallóba ki-

küldeni, aki azonban megbetegedvén, feltett szándékáról lemon-

dott, más vállalkozó pedig nem akadt. Annál buzgóbban folyt a

kutatás a közel Mátrában, Topánkán Wartensleben Ida
grófn napról-napra járt utána, sajnos hiába. Egerben sem értek

el eredményt. C s e r n y Lajos, honvédszázados és buzgó lepkész,

ugyanis felkérte volt az egri honvéd zászlóalj parancsnokát,

hogy embereivel figyeltesse meg a lepkét. Ugyanaz felkérte

egyenesen a kassai vadásztársaság igazgatóját is, de eredmény-

telenül. Szadán báró V écsey István épp oly hiába fáradozott,

mint Pillich Ferencz Simontornyán. Még a legnagyobb re-

ménységgel tekintettüek Péczel felé. Ugyanis öreg barátom és

fiatal lepkész-társam Niámessny Imre fia Lcsödön (Péczel

és Isaszegh közti majorság) említette a fehér lepkét. Kálix
Zoltán birtokos eltt, aki azt jól ismeri. Szinte olykor már január

elején lép fel egyes példányban, de a nagy hideg ell elrejtzik

és csak január végétl február közepéig repül estefelé nagyobb

s iámban, de csak bizonyos szúk területen, az erd szélén. 1903-

ban oly sok lepke volt, hogy vadászat közben rászállt ruhájára,

st arczába is. Budapesten járván és N i á ni e s s n y gyjtemé-

nyét végig nézvén, kijelentette, hogy a fehér szinú lepke alakra

leginkább hasonlít a Spilosoma Menthastri-Ta. A nép is ismeri a

lepkét s azt a tavasz els hirnökekint üdvözli.*)

A. Áigner Lajos.

A gyapjas pille kártétele, Nógrád-Verczén 1907-ben a

Lymantria dispar hernyója, — a népszava szerint „repül her-

nyó" — oly rengeteg mennyiségben lépett fel, hogy az erdben

való gyjtés úgyszólván lehetetlenné vált. Ez a hernyó részint

mászva, részint a szél által tova hordva, az erdt, a réteket,

*) Utólag kaptam W a r t e n s 1 1 b e u grófntl több példányát a

Hyhernia rupicapraria-nak, melyet f. ó. február elején fogott. Ezek a ren-

desnél valamivel világosabb színek. Repülés közben fehéreknek látszottak.

Bizonyára ezek a keresett fehér téli lepkék. Szerk.
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mezket, legelöket oly iiag}' mértékben lepte el, hogy a dúl-

útakon járók, nagyzás nélkül, minden lépéssel néhány hernyót

eltapostak. A parasztok panaszkodtak, hogy a hernyók a jószágra

nézve is kártékonyak voltak, mivel legelés közben az állatok

szájába kerülvén, abban nagymérv gyuladást idéztek elö. Bá-

bozás után a közeli erdk, fképen az úgynevezett községi erd,

teljesen le voltak kopasztva s a fák, lomb nélkül állva téli ké-

pet nyújtottak. Az okozott kár kiszámíthatatlan. A L. dispar lep-

kéje természetesen szintén tömérdek számban mutatkozott s a

gyjtésre nézve is kellemetlenné vált, mivel más lepke után

csapva a hálóval, egyidejleg 2—3 L. disimr hím is belekerült.

Domhay Kornél.

Amerikában járt magyar gyjt. Dr. Lendl Adolf, alighogy

kisázsiai gyjt útjának fáradalmait kipihente volna, 1908. tavasz-

kor újabb gyjt útra indúh Dél-Amerikába. Hozzánk érkezett hír

szerint Argentiniában Simay és Neuquen folyók közt elterül terüle-

ten gyjtött, majd kétheti meneteléssel nyugat felé a Cordillerák-

hoz jutott, melyeken a lago Nahnel Huapinál elért és Saso Carlos

de Bariloche nev kis német teleptl kiindulva áthatolt. A chi-

lei oldalról, rövid idzés után, a Pampa Neuquen-en át vissza-

felé indult és február végén hazátért.

Személyi híreit. Június els hetében Magyarországon járt

Dr. H 1 d h a u s Károly, a bécsi múzeum assistense, aki

Csiki Ern és Diener Hugó-val a Mecsek-hegységben és

a Mobács-melleti Margittai szigeten gyjtött. — Ugyancsak a

fvárosban járt átutaztában Rarabousek prágai bogarász, aki

behatóan megszemlélte a Magyar Nemzeti Múzeum bogárgyjte-

ményét, fleg a tanulmányainak ftárgyát képez Staphylinidákat.

Eliiúnytal<. Május hó 13-án éjjel hosszabb betegeskedés után

elhunyt K o h a u t Rezs fvárosi tanár, kiváló aphaniptero-

logusunk, akinek a magyar állattani és fleg rovartani irodalom

több becses munkát köszönhet. — Ugyancsak elhunyt Zsedéiiyi
Géza, a m. kir. Rovartani Állomás assistense, a Hortobágyon,

ahol a földmivelésügyi miniszter megbízásából a sáskairtás veze-

tésével volt elfoglalva.

A rovarevö madaraitat azzal szokták vádolni, hogy az élsdi

rovarok pusztítása által a kártékony rovarok elszaporodását el-

mozdítják. Ez ellen újabban síkra kel S c h u s t e r W. (Wien.

Ent. Zeit. 1908. Heft 1.) és a madarak pártját fogván, állás-
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pontját következleg okolja meg: 1. A madarak által elfogyasz-

tott hernyók nagyobb része nincsen „megszúrva" élösdiek által.

2. A „megszúrt" hernyó, daczára a benne fejld élsdi álczák-

nak, tovább táplálkozik ; hernyó-kalamitásnál az élsdi álczák

értéke eleinte semmis ; ha hatásuk kezddik, már annyira van a

kalamitás, hogy nem marad mit javítaniok. 3. A milliárdnyi

élsdi darázs túlságos száma oly nagy, hogy tetemes részüket

okvetlenül kell pusztítani ; a madarak, melyeket viszont örökösen

megtizedelnek, hözvetetlenül beavatkoznak, az élsdi darazsak

pedig csak másod- vagy harmadsorban. A madarak feladata nem
a kalamitást megszüntetni, hanem annak elejét venni.

Az Argynnís Laodice Pali. raindjol)ban kezd terjedni ha-

zánkban. Ujabban E hr enh e im- Schy tr a Ferdinánd, ki

lepkészettel is foglalkozik, Vidrányon, Zemplén vármegyében

figyelte meg. Ennélfogva feltehet, hogy hazánk összes keleti

megyéinek hegyvidékein, Zempléntl- Bihar-Háromszékig található.

Irodalom.

Csiki Ern, Magyarország Bogár faun áj a. Vezérfonal a

magyar szent korona országainak teéületén elforduló boga-

rak megismerésére. I. kötet, 5. füzet. (35á—546. 1., 11

szövegrajzzal. Budapest, 1908. IV. 10.)

Elttünk fekszik „Magyarország Bogárfaun ájá"-nak vaskos

5. füzete, melylyel az I. kötet befejezést nyert. A 12 és fél íves

füzet mindenekeltt a futrinkafélék (Carabidae) befejezését hozza,

majd a vizibogarak közül a Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae

és Oyrinidae családokat és végül a Rhysoaidákat tárgyalja. Az

Amara nem egyik új alnemén (Pseiidobradytus) kívül a következ

új fajok és fajváltozatok leírását találjuk a füzetben : Carahus

comptus var. szörényensis, Pterostichus (Poecilus) Szépligetii^ a var.

tusnádensis és var. radneusis fajváltozatokkal, Pt. angustatus ab

iamanensis, Pt. Apfelbecki, Omphreus Apfelbecki var. biokovensis.,

Cymindis hungarica és C. budensis. A füzetet a kötet czímlapja

és elszava, valamint a családok, alcsaládok, nemzetségek, nemek,

fajok és fajváltozatok és a szinonimák tárgymutatója zárja be.

A füzet elfizetési ára úgy mint az eddigieké 2 kor, a teljes

köteté peeig 10 korona. (Bolti ár 12 kor.)
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„Az Állatvilág." Állattani, vadászati és halászati folyóirat. 1908.

évf. 1—3. szám. Laptulajdonos Pete Csongor, szerkeszt

Csiki Ern. — Elfizetési ára eg}' évre 5 kor.

Ily czímen hézagpótló, népszersít folyóirat jelenik meg,

gazdagon illusztrálva és fényes kiállításban. A megjelent füze-

tekben hazánk szakíróinak szép gárdájával találkozunk. Az egyik

rovartani tárgyú czikket jelen számunk is közli mutatóba. Mutat-

ványszámot szívesen küld „Az Állatvilág" kiadóhivatala (Buda-

pest, VII., Damjanich-utcza 36.)

*

Matsumura, Prof. Dr. S., Neue Cicadinen aus Európa
und M itt elme ergeb i et. (The Journal of the College

of Science, Imperial University of Tokyo, Japán. \'ol. XXIII,

Art. 6, p. 1—46, mit 1 Tafel.)

Szerz ki néhány év eltt hosszabb ideig tartózkodott Buda-

pesten és a Magyar Nemzeti Múzeumban Dr. Horváth Géza
vezetése mellett a kabóezák tanulmányozásával foglalkozott,

szabad idejét az állatok gyjtésére használta fel. Hazánkon kivül

megfordult Németországban, Olaszországban és Észak-Afrikában

(Tunis, Algir, Portsaid) mindenütt szorgalmasan gyjtvén. Tanul-

mányában most leírja az európai útjában gyjtött új fajokat,

számszerint 49 fajt. Minket a következ hazai fajok érdekelnek:

Typhlocyha {Zíjg'ma) serpentina (Fiume, Növi, azonkívül Siczilia

és Észak-Afrika), T. fíumensis (Fiume), Cicadula hreris (Kolozs-

vár), Thamnotettix liheratus (Csepel, Isaszeg és Tunisz), Delto-

cephalus relox (Kolozsvár), D. immundns (Magj'arország) D. kolos-

varensis (Kolozsvár), D. sinnatus (Budapest), D. v-nignun (Isaszeg),

Idiocerus latifrons (Magyarország), I. brunneipennis (Isaszeg). Az

új fajok egy részét szerz képben is bemutatja.

Csiki Ern.



„ROVARTANI LAPOK"
XV. Bánd, S-tí. Heft. Mai-Juni 1908.

8. 93. Dr. G. v. Horváth: Die Entomologie ais
Sport. Veifasser sehreibt in seinem Artikel über die Wege der
Entomologie und zeigt, dass es nieht genng ist um nach Kafern
und Sehmetterlingen zu laufen. Deshalb muss man immer
Unterschied machen zwischen dem gewöhnlichen sammeln (Sport)

und dem wissentschaftliehen Arbeiten.

S. 97 I. Bodócs : Die d o n a t e n f a u n e der U m g e-

b u n g von Kecskemét. Verfasser gibt eine Charakteristik

des Gebietes in welchem im ersten Frühjahr S'íjmpycna fusca
erseheint, welcher Libellula depressa und quadrimaculata folgt

und im Juni L. cancellata und hrunnea. Naehher fangt die Zeit

.der Gattung Diplax an, von weleher im Juli sanyuinea, im
August zuerst rulr/ata, naehher meridionalis und striolata erseheint.

Es werden dann die 27 Arten des Gebietes nebst Fundorten
aufgezahlt.

S. 100. S. A.-Aigner : D i e T a g f a 1 1 e r U n g a r n s. XXVI.
Es wird die Gattung Paranje mit den Arten Egeria, Clymene,

Roxelana, Meí/acra, Hiera, Maera und Achine behandelt
S. 106. I. Bordán: Meine Reise nach Cyprus. III.

(Schluss). — Am 28. Mai ging Verfasser nach Trodos, wo der

grossen Trockenheit wegen auch nur wenig zuni sammel'n war.
Mitte Juni ging er auf die Nordseite der Insel (Kerynia), wo er

unter anderen auch die seltene Cigaritis Acamas sammelte. Nach-
dem Verfasser noch in der Umgebung von Larnaka sammelte,
verhess er die Insel am 1 August.

S. 113. Dr. Z. Szilády : A' erze ichniss meiner In-
sektek ansammlungen in Ungarn. I. Hemiptera 11.

Verfasser zahlt den Rest der Hemipteren nebst ihren Fundorten
auf und notirt, die Zeit ihrcs vorkommens.

S. 121 . J. Szcs : In S c h n e c k e n g e h a u s e n 1 e b e n d e

Argyroneta aquatica. Es ist bekannt, dass die Wasser-
spinne pflanzenreiche stille Gewásser bewobnt. Verfasser fand
nun die Spinné auf freiem Wasser bei Gyr in einem lehren

Gehause von Limnaeus stagnalis. Im Aquarium beobachtete er

nun die eingesetzte Spinné und fand, dass sie ihr, einer Taucher-
glocke ahnliches Gewebe, in der aussersten Windung des Gehiiuses

(siehe Textfigur h) unterbrachte und die verbrauchte Luft aus

dem Gewebe herauslies, die sich dann durch die abgebrochene
(alsó offene) Spitze des Geháuses entfernte und das Gehause
alsó gesunken ist.

8. 123. L. A.-Aígner : F ü n f S c h m e 1 1 e r 1 i n g s z w i 1 1 e r.

Verfa?ser bescbreibt drei Zwitter von Fieris Daplidice und je

einen von Erehia aethiops und Boarmia repimdata aus seiner

Sammlung.
S. 124. L. A.-Aigner : Die L e p i d o p t e r e n f a u n a von
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Nógrád -V er c z e. II. Fortsetzung des Verzeichuisses der

beobachteten Schnietterlinge. (Sphim/idae und Nociuidae.)

S. 129 E. Csiki: Die Borkenkáfer UngarnsXIII.
Es wird Hylastes cunicidarius und lineáris nebst var. cortíciperda

beschrieben.

S. 181. L. A.-Aigner : Lepi dop ter ologis eh e Mis-
z ellen I. Chrysophanus Dorilis ah fusca Gillmer ist bei Buda-
pest nieht sellten, falit aber mit ah. fulvotnarginalis Schultz

zusammen. Zíjgaena Asirarche var. ornata Stgr. auch bei Buda-
pest; var. calida Bell. kann aufreclit erhalten bleiben. Lycaena
Jcarus ab. amethystina Gillm. besitzt Verfasser von Eperjes.

CoUas hyale ab.junior Gst. kommt bei Kassa vor ; die vom Ver-

fasser beschriebene dunkle Form (Ann. Mus. Nat. Hung. IV.)

falit mit ab. nigrofasciata Grm.-Grshm. zusammen, hieher gehrt
auch ab. radiata Gst. Notizen über Gonopteryx rhanini.

8. 1 33. L. A.-Algner : E p i n e p h e 1 e J u r t i n a ab. s e m i-

a 1 b a Brd. Diese albinistisehe Form ist in Ungarn nicht selten,

zwei Exemplare aus Verfassers Sammlung sind fást ganz weiss.

Wahrscheinlich entsteht diese Form dadurch, dass die Puppe
plötzlieh in grosse Feuchtigkeit geratet.

Kieinere Mittheilungen.

8. 1 35. L. A.-Aígner : Der w e i s s e W i n t e r s c h m e t-

t eriing. Der weisse Semetterling der im Winter beobachtet

wurde, war heuer überall gesucht, aber ohne Resultat. Verfasser

bekam aber in letzter Zeit lichtere Exemplare von Hyhernia
rupieapraria, welches Thier wahrscheinlich der gesuchte Schmet-

terling ist.

8. 135 K. Dombay : Lymantria dispar war 1907 bei Nógrád-

Vercze in grosse Menge aufgetreten, die Raupe verwüstete nicht

nur die Wálder, sondern auch Wiesen und Felder.

8. 13o. Dr. Lendl ist von seiner argentinischen Reise

(Neuquen) zurückgehehrt. — Dr. Holdhaus (Wien) sammelte

Anfangs Juni mit Csiki und Diener im Meesek-Gebirge.

8. 136 Verstorben ist R. Kohaut, bekannt durch seine

gediegenen entomologischen Arbeiten über Odonaten und Puliciden,

und G. Zsedényi, Assistent der Kgl. Ung. Entomologischen

Station, welch letzterer einem 8chlaganfall am Hortobágy bei

Debreczen erlag, wáhrend dem er die Arbeiten betreff Vertilgung

der schádlichen Marokkanischen-Heuschrecke leitete.

8. 136—137. Notiz über Insektenfressende Vögel (Schuster)

und über die Verbreitung von Argynnis Laodice, die nun auch aus

dem Comitat Zemplén bekannt wurde.

Literatur.

8. 147—138. Es wird Csiki, „Magyarország Bogárfaunája"

Bd. I, Heft 5, die zoologische Zeitschrift .Az Állatvilág" 1908,

No. 1—3 und Matzumura „Neue Cicadinen aus Európa etc.

besprochen.
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Általános. A Magyar Birodalom Állatvilága. (Fauna Regni Hung-

rid=). III. kötet. ArthropJa. Kidija a k. m. rermí^íttuiom inyi Társulat.

Ára 35 k., társulati tagoknak 20 kor. — Kárpáti E. Állatmuzeum, utasítás álla-

ok kitömesére s eltartására, és csontvázak készítésére, ábrákkai i korona

40 fill, — Bein K. A kis rovargyüjtö. Utasítás a kiválóbb rovarok megisme-

résére és gyjtésére 2 kor. — Szekeres F. O. A rovargyüjtö l kor. GO fill.—

Lejté'iyi S Rovargyüjtö. Segédkönyv a középiskolai ifjúság számára, kötve

1 kor. — Kriesch J. A rovarok világa. 16 ábrával 80 fill. — Kirándulók

zsebkönyve. 70 rajzzal, kötve 3 kor. 50 fill. — Dr. Lendl A. Rövid útmutatás

a természetrajz' gyjtemények konzerválásához 80 fill. — Dr. Daday J.'Rov&x-

ani mszótár 1 kor. 60 fill. — Hoffer., Praxis der Insektenkunde. 3 kor. —
Kolbe, Eiiiführung in die Kenntniss der Insekten 17 kor.

Hymenoptera. Mocsáry S. A magyar tauna lémdarazsai 2 kor. 40 fill.

A magyar fauna másnejü darazsai 2 táblával 1 kor. ilO fill Adatok Magyaro r

szag fürkész darazsainak ismeretéhez I. 1 kor. 20 fill. Földünk lémdarazsainak

magánrajza 40 kor.

Lepidoptera. AJguer. Magyarország lepkéi 51 színes táblával. Diszkö-

tésben 30 kor. — A. Aigiier L. A lepkészet története Magyarországon

3 kor. — Aigner-Pável-Uliryk, Magyarország lepkéinek jegyzéke 5 kor. —
Hnfniaiin, Die Gross- Schmetterlinge Europas 2. Aufl. 2000 Abb auf 71 farb

Tafeln 3U kor. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas 1900 Abb.

uf 50 Tafeln 30 kor.

Diptera. Tömösváry Ö. Egy tömegesen tenyész légyfaj az Alsó-Duna

mellékeirci 3 t-j'-l. 60 fill. — Kertész K. Catalogus Tahánidaium orbis tarra

rum universi 6 kor.

Coleoptera. Török P. Bogár-határozó 2 kor. 80 fill. — Bein K. A kis

bogárgyüjt. A bogarak ismertetése és gyjtése 2 kor. — Calwer, Káferliucb

5. Aufl. mit 48 color. Tatéin 2t kor. ^- Seidlitz, Fauna Transsylvanica 12 kor.

Hemiptera. Dr. Horváth G., Adatok a hazai félröpek ismeretéhez

40 fill. A mag}'arországi Psyllidákról 4^ fill. Az Eremocoris-fajok magánrajza-

2 tábl. 60 fill.

Orthoptera, Pseudoneuroptera és Neuroptera. Pungnr Gy. A magyaror

szági tücsökfélék természetrajza 6 tábl. 5 kor. — Knluuit R. Magyarország

szitakötö-féléi. 3 színes tábl. 2 kor.60 fill.

Myri; poda. Dr. Daday J. A magyarországi Myriopodák magánraiza

4 táblával 4 kor.

Araehnoidea. Dr. hyzer K. és Kulczynski L. Araneae Hungária

3 kötet 24 kor. — Hermán O., Magyarország pókfaunája 3 kötet, csak a

2— 3. kötet kapható 16 kor. — Dr. Lendl A. A pókok, különösen a kerekháló^

pókok természetes o.sztályozása 1 kor. — Karpeles L. Adalék Magyarország

atkafaunájához. 8 táblával 2 kor.

Crustaeea: Dr. Daday J. A. Magyarországban eddig talált szabadon

él evezölábú rákok magánrajza. 4 tábl. 3 kor. A magyarországi Branchipus

lajok átnézete. 1 kor. A magyarorzági Diaptomus-fajok átnézete 1 koi
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Magyarország bogárfaunája.

Vezérfonal a magyar sszeiit kuroiia országainak tejii-

letén elforduló bogarak megismerésére.

[RT A

O S 1 JK 1 Ií: « T\ ö
A Magyar Nnnzeti Múzeum sejiédie.

m

A négy kötetes munka elsö kötete a Caraboide;.kat^

a második a Staphylinoideákat, és Palpicorniákat, a

harmadik a Diversicorniákiit, Hclerome 1/hytop-

hagáknt, a negyedik a Rhynehophora p .niH

hadakat íbgja tartalmazni.

Kgy-egy kötet 5 füzetf)l áll,

egy-egy kötet elfizetési ára 10 korona, bolti ára

13 koiona. m

Megjelent az 1. kötet, mely az általános részen kívlU

a Caraboideákat (Cicindelidae, Carabida", Hygrobiidae,

Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae és Rhysodidae) tar-

talmazza.

^ Elfizetések a szerz ezimére (Budapest, VIII., Nemzeti

^ Múzeum) küldendk.
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Schmidl Sándor könyvnyomdája Budapest, VI., Gróf Zichy Jen-utcza 3
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